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১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কালকাতা-১৩ হইতে মুদ্রুত। 



ভুমিকা 

১৯৪২-৪৫ সালে জেল-প্রবাসে লেখা আমার স্মৃতিকথা, জানুয়ারী ১৯৪৭ 
সালে 'আত্মকথা'-র্পে প্রকাশিত হয়। ১১৪৭ অবাধ যে-সকল ঘটনা 
ঘটিয়াছিল মূল গ্রন্থে অথবা পারিশিষ্টে সেগাল সান্নীবন্ট করা গ্িয়াছিল। 
১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে মূল হিন্দীর 
গুজরাটী ও ইংরেজী অন্বাদও বাহর হইয়া গিয়াছল। চাহয়াছিলাম 
১৯৪৭-৫৬ পর্যন্ত আমার সম্পীর্কত সকল ঘটনার ববরণ দিতে । সে-সব 
ঘটনা অ-সাধারণ ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণও বটে। আমার সঙ্গে সম্পর্ক 
ছাঁড়য়া দিলেও দেশের সঙ্গে ইহাদের গভীর যোগ আছে। ইহাদের 
সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা যাইতে পারিত, কিন্তু এখন না আছে অবকাশ, 
না অনকূল অবস্থা। এজন্য এ-সব বিষয়ে বইয়ে কছ লিখলাম না। 
তথাঁপ অতাঁত দিনের স্মৃতি কোনো-না-কোনো রূপে এই গৃদ্তকে বতমানের 
পটভূমিরূপে আছে। ১৯৪৭ হইতে আজ পর্যন্ত যে-সব হেরফের হইয়াছে, 
রাজ্যের যে গঠন হইয়াছে, গঠনকর্মের যে-সব রূপরেখা বাহির হইয়াছে, 
তাহাদের গৃঢ় প্রভাব আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের পূর্ব অধ্যায় হইতে 
আসিয়া পাঁড়য়াছে। 

সকল ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের জন্য "আত্মকথা" নিবচিন কাঁরয়া 
সাহত্য অকাদেমী আমাকে যে-সম্মান দেখাইয়াছেন সে-জন্য আমি 
অকাদেমীর নিকট কৃতজ্ঞ। 

আমার বাসনা ছিল যে ভারতের 'বাঁভন্ন ভাষার মধ্যে আরও আধিক 
আদান-প্রদান হউক, উত্তরোত্তর সকলে আরও 'ানকটে আসুক । এই ভাবে 
আমাদের সাংস্কতিক জীবনের টিলা যোগসূত্র আবার কাঁসয়া বাঁধা যাইবে 
ও তাহা দৃঢ় হইবে। এই দৃম্টি হইতে ভারতের অন্তর্গত যে-কোনোও ভাষা 

করার যে-উদ্যোগ সাহত্য অকাদেমী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত 
উপযোগী হইবে বলিয়া আশা কার। আম সাহত্য অকাদেমীর এই 
প্রয়াসের সফলতা কামনা কার এবং আশা কাঁর যে অশীহন্দীভাষী পাঠকও 
অকাদেমশীর অন্যান্য ভাষায় এই পাস্তকের অনুবাদ অনুমোদন করিবেন। 
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ছান্রজীবনের অবসান 
ওকালাতির জন্য তোর ও 
মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
পাকাদেখায় যৌতুক-প্রথা 
ওকালতি আরন্ত ও এম্. এল. পরাক্ষা 
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কাঁলকাতা কংগ্রেস হইতে "দিল্লী কংগ্রেস 
'প্রয়জন বয়োগ 
প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ৃ্ 
রাউলট-বিল-বরোধী আন্দোলন , 
৬ই গ্রপ্রল ও সামারক আইন , 
পাঞ্জাবের হত্যাকান্ড, খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ 
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অসহযোগ 
শবহার বিদ্যাপীঠ ও সদাকত-আশ্রম 
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আট 

পূর্ণ অসহযোগ * 

“দেশ' ও 'সার্চলাইট, 
চরিসরগ বুরকিনা রি 
এক মজার ঘটনা ট 
হিন্দু-মুসলমান এঁক্য ও খাঁদ-প্রচার 
মোপলা-বিদ্রোহ ও হিন্দু-মুসলমান প্রশন 
ছাপরার ভীষণ বন্যা 
সত্যাগ্রহের আয়োজন 
গ্রেপ্তার ও মীমাংসার চেষ্টা 
আমেদাবাদ কংগ্রেস ও সত্যাগ্রহ 
চৌরিচৌরা, সত্যাগ্রহে বিরাঁত, গান্ধীজশর গ্রেপ্তার 
গঠনকর্মের আরম্ত ও আইন অমান্য কামটির নিয়োগ 
বিহারে কংগ্রেসের নিমন্রণ ও তাহার আয়োজন 
আসাম ও সাঁওতাল-পরগনায় দমননীতি 

'গুর্-কা-বাঞ” ও মৃলতান 
গয়া কংগ্রেস 

স্বরাজ্য দলের সঙ্গে রফার বিফল প্রয়াস 
পতাকা-সত্যাগ্রহ ও গান্ধী-সেবাসংঘ | 
ল্লীর বিশেষ আঁধবেশন হইতে কোকনদ কংগ্রেস পযন্ত 
হাইকোর্টে বমরি মামলা ঁ 
বেতিয়ার মীনা-বাজার | 
জহুর কথাবার্তা ও তাহার পরবতরঁ ঘটনা 
একুশ দিনের উপবাস ও একতা সম্মেলন 
পাটনা মউনাসিপ্যাঁলাটতে 
স্বরাজ্য দলের চুক্তি ও বেলগাঁও কংগ্লেস 

বেলগাঁওয়ের পরে পু 
দেশবন্ধূর দেহাবসান 
সমাজসংস্কার 
কাউীন্িলের নিবচিন ও মহাত্মা গান্ধীর বিহার-দফর 
স্বরাজ্য দলে মতভেদ ও কানপুর কংগ্রেস , | 
কংগ্রেসে স্বতল্ন দল 
িহার-বিদ্যাপণঠ এবং খাঁদিশ্রচার 

সূচীপন্ত 

১৬৬ 
১৭০ 
১৭৩ 
১৭৮ 
১৮৪ 
১৮৯ 
২০০ 

২০৬. 
২০৮ 
২১৩. 
২১৭ 

২২৬ 
২৩০ 
২৩৪ 
২৩৯ 
২৪১ 
২৪৬ 
২৫৩ 
২৫৬ 
২৬০ 
২৬৩ 
২৬৬ 
২৬৮ 
২৭২ 
২৭৭ 
২৮২ 
২৯২ 
২৯৫ 
২৯৭ 
৩০১ 
৩০৪ 
৩০৬ 
৩১০ 
৩১৪ 
৩২১ 



সূচীপত্র 

আমার আসাম-যান্রা 
গোহাটি কংগ্রেস 
হিন্দু-মুসলমান সমস্যা 
সাইমন কামশন ও মাল্মাজ কংগ্রেস 
সংহল যাত্রা ণ 

ইউরোপ যান্লা , 
লন্ডনে কার্যরম ও মকদ্দমার তাঁর 
যুদ্ধাবরোধী সম্মেলন , 
রোমাঁ রোলার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও যুবক-সম্মেলন ? 
জার্মনী ও ইটালি ভ্রমণান্তে দেশে প্রত্যাগমন পু 
সাইমন কমিশনের পুনরাগমন 
কলিকাতা কংগ্রেস ও সর্বদল সম্মেলন 
দুঃখের দিন 

৪8০ এন্িি। 
জামসেদপুরে শ্রামক ধর্মঘট 
এক ঘরোয়া ব্যাপার ও সরকার ঘোষণা 
বম ভ্রমণ 

লাহোর কংগ্রেস ও মৌলানা মজহর-উল-হক সাহেবের মৃত্যু 
স্বাধীনতা দিবস ও লবণ সত্যাগ্রহ 
গান্ধীজশীর ডাণ্ডাঁযান্রা ও নেহেরুজশীর বহার ভ্রম 
বহারে লবণ-সত্যাগ্রহ 

লবণ সত্যাগ্রহের পরের কাষন্রুম 

বিদেশ বস্ত্রবরন ও মদ্যপান নিবারণ 
বীপুরে সত্যাগ্রহ 
আমার গ্রেপ্তার হওয়া : ছাপরা জেলে অবস্থান 
হাজারীবাগ জেলে 
গোলটোবল কনফারেন্স ও পণ্ডিত মাতিলালের মত 
গান্ষী-আরইন চুক্তি 
করাচি কংগ্রেস 
ন্রিবর্ণ পতাকার রাষ্ট্রীয় রূপ 
গোলটেবিল সভায় গান্ধীজী . , ৃ 
সরকার চণ্ডনীতি , রা 
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দশ 

ররর ারকারালিদসত 
কঠিন রোগ 
ধিহারের প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প 
বিহার সেন্দ্রাল প্রান রাফ কাঁমাটির সেবাকর্ম . 
ভূমিকম্পের পরে বন্যা 
সত্যাগ্রহ স্থগিত 
দাদার মৃত্যু ও খণসঙ্কট 
খধণমৃক্তি ও বোম্বাই কংগ্রেস . 
বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের আয়োজন ও কর্মাধকারী 
কেন্দ্রীয় পারষদের নিবচিন-সংঘর্ষ 
মিঃ জন্নার সঙ্গে বোঝাপড়া ও সারাদেশ ভ্রমণ 
কংগ্রেসের ইতিহাস ও দেশীয় রাজ্যের সমস্যা 
দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ 
কংগ্রেসের স্বর্ণ জয়ন্তী 

লখনউ-কংগ্রেস 
নাগপুরে 'হন্দগ সাহিত্য সম্মেলন : রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন 
প্রাদোশিক আইন সভার 'নর্বচিন ৃ 
ফৈজপুরে কংগ্রেসের সবচেয়ে প্রথম গ্রামে আঁধবেশন 
নিবচিনের জন্য ভ্রমণ ও তাহার ফল 
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উত্তর প্রদেশে এক স্থান আছে, তাহার নাম আমোরা। শোনা যায়, সেখানে 
কায়স্থদের বড় বসাঁত আছে। অনেক কাল পূর্বে সেখান হইতে একাঁট 
পারবার বাঁহরে আসিয়া পূর্বগলে চলিয়া গেল এবং বাঁলয়াতে গিয়া বাস 
করিল। বেশ কয়েক বংসর বালিয়াতে থাকবার পর এ পাঁরবারের এক 
শাখা উত্তর দিকে গিয়া আজকালকার সারণ জেলার (বহার) জশরাদেই 
গ্রামে বসবাস কাঁরতে আরম্ভ কাঁরল। অন্য শাখা গয়ায় গিয়া বাস আরম্ভ 
কারল। জীরাদেই শাখার কেহ কেহ সেখান হইতে সামান্য দূরে অন্য এক 
গ্রামে গিয়া বাস করিল। জীরাদেইতে যে শাখা বাস আরম্ভ কাঁরল, 

আমার পূর্বপুরুষেরা সেই শাখা হইতেই উৎপন্ন । যাঁহারা জীরাদেইতে 
প্রথম আসেন, তাঁহারা হয়তো আমার হইতে সাত আট ধাপ উপরের 

হইবেন। তাঁহারা ছিলেন গরীব, আর অর্থের সন্ধানেই এঁদকে আসিয়া- 
ছিলেন: গ্রামে কোনও শিক্ষিত লোক ছিল না। সেকালেও কায়স্থ তো 
শিক্ষিতই হইত, সেইজন্য গ্রামের লোকেরা তাঁহাদের জায়গা দিয়া গ্রামে 
রাখিয়া দিল। প্রায় এ সময় হইতে হাতোয়া রাজপাঁরবারের সঙ্গেও 
তাঁহাদের সম্বন্ধ হইল, সেখানে লেখাপড়ার ছোটখাট ধরনের চাকার তাঁহাদের 
একজনের জুটিয়া গেল। হাতোয়া তখন এত বড় রাজ্য ছিল না। এত 
অথাগমও হইত না। হাতোয়া রাজপাঁরবারের প্রধান স্থান পরে হাতোয়াতে 
হইয়াছল। সেকালে ছিল অন্য কোথাও। 

আমার পূর্বপুরুষদের সাহত হাতোয়া রাজপাঁরবারের সম্বন্ধ কয়েক 
পুরুষ ধাঁরয়া চলিয়াছল। তাঁহারা রাজ্যে কোন্ পদে আধাষ্ঠত ছিলেন, 
তাহা জানা যায় না, কিন্তু যতদূর খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বলিতে 
পার, সে পদ কিছ; উ্চু ছিল না। গ্রামের বাঁড়তেও খড়ের চাল ছিল। 
জীরাদেইতে তাঁহারা অন্য এক কায়স্থ জমিদারের প্রজা ছিলেন_ সে 
জমিদারের জামদার ছিল বড়। আর আমরা আজ পযন্ত কখনও 

আমাদের গ্রামের জমদারির ভাগ পাই নাই, যাঁদও আমাদের পূর্পুর্ষ 

ভাই। আমার ঠাকুরদাদার নাম ছিল মিশ্রীলাল। তাঁহার বড় ভাই ছিলেন 
চৌধ্ূরলাল। আতি অল্প বয়সেই মিগ্রীলালের দেহান্ত হয়। তাঁহার 
শুধু এক পুত্র ছিল, মহাদেব সহায়; ইনিই আমার িতা। চৌধুর- 
লালেরও এক পত্র ছিল, জগদেব সহায়। মিশ্রীলালের অল্পবয়সে হঠাৎ 

মৃত্যু হওয়ায় আমার পিতার সাঁহত চৌধুরলালজশীর বড়ই স্নেহ-ভালবাসা 



আত্মকথা 
হু 

ছিল, জগদেব সহায় ও মহাদেব সহায় দইজনকেই তিনি নজের ছেলের 
মত প্রাতপালন করিয়াছিলেন ও শিক্ষা 'দয়াছিলেন। জগদেব সহায় 

ছিলেন বড়, তাঁহারও কোনও ছেলে ছিল না, ছিল শুধু এক মেয়ে, সেও 

মারা যায়। মহাদেব সহায়ের তিন মেয়ে ও দুই ছেলে হয়; একটি মেয়ে 

তো [শিশু বয়সেই চলিয়া যায়; অন্য দুইটির বিবাহ হইয়াছিল, তাহাদের 

মধ্যে বড় ভগবত দেবী বিবাহের অল্প 'দন পরেই বিধবা হইয়া গেলেন, 
এবং তখন হইতে আজ পর্যন্ত আমারই বাড়িতে প্রায় সারা জীবনটাই 

কাটাইয়া দিলেন। অন্য বোনাটও ভাই দুইজনের হইতে বড় গছিলেন। "তান 

নিঃসন্তান অবস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করেন। আমার বড় ভাইয়ের নাম 

বাবু মহেন্দ্রপ্রসাদ, আর সবচেয়ে বাঁড়র ছোট ছেলে ছিলাম আমি। | 

'হাতোয়া রাজসরকারে চৌধুরলালজণ খুব নাম করিয়াছিলেন। 1তাঁন 

সেখানকার দেওয়নের পদে উঠিয়াছলেন। আর প্রায় পণচশশীন্রশ বংসর 

পর্যন্ত দেওয়ান 'ছিলেন। তখন গাঁদতে ছিলেন মহারাজ ছতরধারী সাহা । 

তিনি নিজের ছেলেকে রাজ্য না দয়া দিলেন তাঁহার নাতি রাজেন্দ্রপ্রতাপ 

সাহণীকে, তাহাকে রাজ্য উইল করিয়া দিয়া গেলেন। চৌধূুরলালকে তিনি 

খুব বিশ্বাস কাঁরতেন, এবং অল্পবয়স্ক নাঁতকে রক্ষা কারবার ভার 
মারবার সময়ে তাঁহার উপরই "দয়া গেলেন। মহারাজের মৃত্যুর পর ছোট 
কুমারের ভয়ানক 'বপদ হয়। আত্মীয় কুটুম্বেরা রাজত্বের দাবি কাঁরয়া 
মোকদ্দমা শুরু কাঁরয়া দল। তাহা "প্রাভ-কাউীন্সিল পর্যন্ত গড়াইল। 
প্রাভ-কাউীল্সলের রায় হইল যে, হাতোয়া রাজ্য ভাগ করা চাঁলরে না। 

আর অবিভাজ্য রাজ্যের উত্তরাধিকার নিদ্শি করার অধিকার রাজারই 
আছে, এইজন্য রাজেন্দরপ্রতাপ সাহারই রাজ্যে অধিকার। যতাঁদন মকদ্দমা 
চলিতোছল, রাজেন্দ্রপ্রতাপ সাহীর প্রাণহানিরও সম্ভাবনা ছিল; এবং 
তাঁহাকে রক্ষা করা বড় সহজ কাজ ছিল না। শুনিয়াছি, তাঁহাকে রক্ষা 
কারবার জন্য চৌধুরলালজী নিজে তাঁহার বিছনার নিকটেই শুইতেন, 
এবং তাঁহাকে যাহা কিছু খাইতে দেওয়া হইত তাহাতে বিষ দেওয়া হইয়া 

_ থাকিবে এই ভয়ে নিজে আগে খাইয়া দেখিতেন। চৌধূরলালজণ রাজাকে 
শুধু রক্ষাই করেন নাই, তিনি রাজ্যের সূব্যবস্থার জনও যথেন্ট প্রযত্র 
কারয়াছিলেন। অনাবাদী জাম চাষ করাইয়া ও অন্য প্রকার উন্নাতসাধন 
কাঁরয়া তান রাজ্যের আয় প্রায় তিনগুণ করিয়া 'দিয়াছলেন। মহারাজ 
রাজেন্দ্রপ্রতাপ সাহী এই সব কারণে তাঁহাকে খুব মান্য কারতেন এবং 
তাঁহার প্রতিপত্তিও খুব করিয়া দয়াছিলেন। শুনিয়াছি, তাঁহার সামনে 

মহারাজ কখনও তামাক খাইতেন না, আর 'তাঁন আঁসতেছেন শাঁনতে 
পাইলে হ£কা সরাইয়া দিতেন। 

সেকালে কর্মচারীদের মাসোহারা বড় কম হইত। চৌধুরলালের 
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দেওয়ান হইবার সময় মাসে হয়তো &০২. কি ১০০২ লভ্য ছিল। সঙ্গে 
সঙ্গে ঘাহারা তাঁহার বাসায় থাঁকিত, তাহাদের সকলের জন্য 'সধা- চাউল, 
দাল, ঘি ইত্যাঁদ_দৌনক রাজ-ভাণ্ডার হইতে আসত । রাজ্যের মধ্যে 
কয়েকটা গ্রামও রাজা তাঁহার জন্য বন্দোবস্তে রাখিয়া 'দিয়াছিলেন, তাহার 

মধ্যে জাম-জরাত ছিল, সেই জামিতে হইত ধান চাষ, আর তাহা হইতে 
থুব টাকা আসিত। 

চৌধুরলাল শ।সনকর্মে খুব পটু ছিলেন, রাজ্যের আয় তো তিনি 

দুই গণ তিন গুণ বাড়াইয়া 'দিয়াছলেন। তাহা হইলেও সেখানকার 
চাষীরা তাঁহাকে ভালবাঁসত, তাঁহাকে ব*বাস কাঁরত; আম 'িনজের 
আভিজ্ঞতাতেও তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। অসহযোগের সময় যখন আম 
এ এলাকায় ঘুঁরতাম, তখন আম যেখানেই শিয়াছি সেখানেই বৃদ্ধেরা 
আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা কাঁরতেন। -তাহার বিশেষ কারণ ইহাও ছিল 
যে, আমি চৌধুরলালের পৌন্র। চৌধুরলালজী নিজের কুটুম্বদেরও 

তান নিজের টাকাতেই িনিয়াছলেন। বিশেষ কাঁরয়া চাল বির্য় করিয়াই 
এই জাঁম কেনা হয়। কয়েকটা গ্রাম আমার দুই ঠাকুরমার নামেই লওয়া 
হইয়াছিল, কারণ তাঁহারাই তো ঘরে চাউল তৈয়ার করাইতেন, এবং 'বক্লয় 
কাঁরতেন, ও টাকাও তাঁহারাই 'দিতেন। 

উপরে তা বাঁলয়াছি, চৌধুরলালজী নিজের ছেলে জগদেব সহায় ও 

ভাইপো মহাদেব সহায়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখন ইংরেজীর 
চলন ছিল না, ফারাঁসর শিক্ষা দুইজনেই পাইয়াছিলেন। একবার হয়তো 
ছাপরায় পাঠাইয়া ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার কথাও হইয়াছিল। আর আমার 
জ্যেঠা দুই-একখানি বই পাঁড়য়াও ছিলেন। কিন্তু ইহাতে মহারাজ উৎসাহ 
দিলেন না, আর দুই ভাইকে ফারাঁস পাঁড়য়াই শেষ করিতে হইল। 
ফারাঁসও দুই ভাই সেই মৌলবাঁ সাহেবের নিকটই পড়তে লাগিলেন, 
যিনি মহারাজের পুত্রকে, অর্থাৎ যিনি পরে মহারাজ কৃষ্প্রতাপ সাহন 

হইয়াছলেন তাঁহাকে, পড়াইতেন। 
মহারাজ রাজেন্দ্রপ্রতাপ সাহার মৃত্যুর পর রাজের ভার কিছু কালের 

জন্য কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হাতে "গিয়া পাঁড়ল। চৌধুরলালজাী ইংরেজ 
জানিতেন না, তান তো আর দেওয়ানের পদে থাকিতে পাঁরিতেন না; 
আর পণচশ-ন্রিশ বংসর সে পদে থাকিয়া তার চেয়ে ছোট কোন পদ লইয়াও 

তিনি নিজের মযদদার হানিকর মনে কারলেন, তখন হইতে আমাদের 
কয় পুরুষের সাহত হাতোয়া রাজের সম্বন্ধ ছন্টয়া গেল। ইহা আমার 
জন্মের পর্বেকার কথা, হাতোয়া হইতে চলিয়া আসবার পর চৌধুর- 
লালজশী জীরাদেইতে বাস কাঁরতে লাীগলেন। ইহার 'কছকাল পরে অজ্প- 



আত্মকথা 
চি 

দিনের জন্য তানি গোরখপূরে তম.কাই রাজ্যের দেওয়ান হইয়়াছলেন। 

কিন্তু এই সময়ে তাঁহার বয়সও কিছু বৌশ হইয়া গিয়াছল। সেখান- 

উঠি কল ৯গ ৭1 তই তিনি শীঘ্রই সেখান 

হইতে কাজ ছাঁড়য়া দিয়া চলিয়া আসেন; তাঁহার জীবনের শেষ দন 

জশরাদেইতেই কাটিয়াছিল। তমুকাইয়ের কথা আমার ছু কিছ মনে 

পড়ে। আমি তখন খুব ছোট ছিলাম । 

আমার ভাইবোন 

বালয়াছি, পিতার পাঁচাটি সন্তানের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ছিলেন 
ভগবতা দেবাঁ। আমার জন্মের পূর্বেই এক 'বাশম্ট ধনী কায়স্থ পাঁর- 

বারে তাঁহার বিবাহ হয়। আম যখন নিতান্ত শিশু, চার-পাঁচ বংসর 
বয়স, তখন তাঁহার শ্বশুর বাঁড় যাই, এবং সেখানকার জাঁকজমক দোখ। 
আমার ভগ্ীপাঁতিরা ছয় ভাই ছিলেন। সকলের জন্য আলাদা আলাদা 
চাকর-বাকর লোক-লস্কর 'ছল। বিস্তর হাতি-ঘোড়াও পোষা হইত, আর 
অন্দর মহল ছল বড়। জান না, কি ভাবে চার-পাঁচ বংসরের মধ্যে 
দোঁখতে দোঁখতে সমস্ত জাঁমদার, যার বাংসাঁরক আয় শানয়াছলাম 
সত্তর-পণ্চাত্তর হাজার, সব 'বাকু হইয়া গেল। আমার ভগ্রীপাঁতির মৃত্যুও 
সেই সময়ে আমাদেরই বাঁড়তে, জীরাদেই গ্রামেই হইল। আম তখন 

' ছোট ছিলাম, তখনকার কান্নাকাঁট গোলমাল এবং ঠাকুরদাদা, জ্যেঠা- 
মহাশয়, বাবা ও বাঁড়র মেয়েদের করুণ দশার চিত্র এখনও ভুলি নাই। 
সর্বপ্রথম মৃত্যুর দৃশ্য এই দোঁখলাম। 

ইহার পর আমার ছোট বোনের বিবাহ হইল। দাদারও 'ববাহ হইল। 
এই দুই বিবাহও আমি দেখিয়াছি। দাদার 'ববাহে আম বরযান্রশ হইয়া 
গিয়াছিলাম। এই সময়ে বোধহয় আমার বয়স ছিল চার বৎসর; সেখানে 
গিয়া মার জন্য কাঁদয়াও ছিলাম, তখন পর্যন্ত মাকে ছাঁড়য়া দুই এক 
দিন কোথাও গিয়া থাকা বড় একটা হয় নাই। দাদা আমার চেয়ে আট 
বংসরের বড় ছিলেন। ইহাতে আমার অনেক বিষয়ে সুবিধা হইয়া- 
ছিল। তাঁহার শিক্ষার ক্রম যাহা ছিল, আমার জন্যও স্বভাবতঃ তাহাই 
ঠিক হইত। আর আম বিশেষ কোনও অস্মবিধায় না পাঁড়য়া তাঁহার 

পিছনে পিছনে চালতাম। 
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. ঘরে ছিলেন চৌধুরলালজী। আমার খুব ভাল করিয়া মনে আছে 

যে আম ও আমার জ্যেঠতুতো বোন, যে আমার চেয়ে পাঁচ ছয় মাস ছোট 
ছিল, দু'জনে তাঁহার কোলে লুটোপাঁটি খাইয়া খেলা কাঁরতাম, 'তাঁনও 
খুব ভালবাঁসয়া আমাদের দুইজনকে খেলা 'দিতেন। জ্যেঠামশায় তো 
জমিদারি দেখাশোনা কারতেন, সর্বদা ছাপরায় যাওয়া-আসা- কাঁরতেন। 
সেখানে জমিদারর মোকদ্দমা প্রায়ই িছ;-না-কছ; লাঁগয়া থাঁকত। 
দাদাকে ইংরেজী পড়ানোর জন্য ছাপরায় পাঠানো হয়, তাঁহাকে দেখা- 
শোনা কারবার জন্যও ঘখন-তখন জ্যেঠামশায় যাইতেন। ছাপরা হইতে 
তাঁহার ফিরিবার খবর পাইলে আমরা ছোটরা বাঁড় হইতে খাঁনকটা দূরে 
গিয়া তাঁহাকে আগ-বাড়াইয়া আনিতাম, আগ-বাড়ানোর অর্থ হইল, তাঁহার 

কাছে মিঠাই ফল ইত্যাঁদ চাহতাম, আর যাহা কিছু পাইতাম তাহা লইয়া 
দৌড়াইয়া ঘরে আসিতাম ও মাকে দেখাইতাম। 

বাবা বাঁড়তেই থাঁকতেন। জাঁমদার দেখাশোনার কাজে তান কমই 
সংশ্লিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার বাগানের সখ ছিল। বাগানে গাছ-পালা 
লাগাইয়া তান অনেক সময় কাটাইতেন। আজও তাঁহার হাতে লাগানো 
বড় বড় দুইটা আমবাগান আমাদের দখলে আছে, তাহাতে ভাল ভাল আম 
ফলে। ফারাঁসতে তাঁহার খুব ভাল দখল ছিল, সংস্কৃতও কিছ ছু 
জানিতেন। আয়ুর্বেদ ও হেকিমিতে তাঁহার অনুরাগ ছল। এসকল 
বিষয়ের পুস্তক তানি সংগ্রহ কারয়া রাখতেন ও পাঁড়তেন। এইভাবে 
[তান কাহারও কাছে না শিক্ষা কাঁরয়াও সুনপুণ বৈদ্য বা হোকিম হইয়া 
গিয়াছিলেন। নানা রকমের রোগী তাঁহার কাছে আঁসত। যে ওষধ 
কানতে পারত তাহাকে ব্যবস্থাপত্র াখয়া দিতেন। গাঁরবকে নিজে 
হইতে ওষধও 'দিতেন। ওঁষধ তোর কারবার জন্যই একজন চাকর সর্বদা 
তাঁহার সঙ্গে থাঁকত। কখনও কাহারও নাঁড় দেখিতেন না, কাহারও 
বাঁড় গিয়া রোগী দেখিতেন না, অবস্থা শুনিয়াই ওষধ দিতেন, আর 
অনেকে আরামও হইয়া যাইত। ইহাতে তাঁহার খুব নাম হইয়াছিল। 
তাঁহার শরীরও বেশ হ্স্টপুম্ট ছিল। ছেলেবেলায় আখড়ায় গিয়া ব্যায়ামও 
তান কিছ কিছু করিয়াছিলেন। আমার মনে আছে, আমি যখন স্কুল- 
কলেজে পড়তাম, ছুটিতে বাঁড় আসলে তিনি নিজেই মুগুর ভাজতে 
শিখাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজে মূগুর ভাঁঁজয়া নানা রকমের খেলা 
দেখাইতেন। 'তাঁন ঘোড়ায় বেশ চাঁড়তে পারিতেন, আর সর্বদাই একটি 
ভাল ঘোড়া রাঁখতেন। ছেলেবেলায় আমাকে ও দাদাকে ঘোড়ায় চাঁড়তে 

তাঁনই িখাইয়াছিলেন। অজ্পবয়সে আমরা দুই ভাই দুই ঘোড়ায় 
সওয়ার হইয়া, কখনও কখনও ছযটিতে জীরাদেই আসলে, বেড়াইতে 
যাইতাম। ছেলেবেলায় আমরা গ্রাম্য খেলাও খোঁলতাম। বিশেষ কায়া 
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সেখানকার প্রচাঁলত খেলা কবাঁট ও চিন্ধকা তো আমরা খুব খোঁলতাম। 

না খোলয়া প্রায় কোনও দিনই কাটিত না। কলেজের পড়া শেষ না হওয়া 

পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলিতেছিল। কখনও ছুটিতে আমরা জীরাদেইতে 

আসলে খেলাধূলা নিশ্চয়ই হইত, দাদাও তাহাতে যোগ. দিতেন। আর 

এক প্রকারের খেলা গ্রামে প্রচলিত ছিল, তাহাকে দোলাহাপাতাঁ বলিত। 

তাহাতে গাছে চড়তে হইত। আম গাছে চাঁড়তে ভয় পাইতাম, তাই সে 

খেলায় কখনও যোগ দিই নাই। এইভাবে গাঁয়ে বহতা নদী ছিল না 

বলিয়া আমি সাঁতার দিতেও শিখিতে পাঁর নাই। 

মা ও ঠাকুরমা আমাকে খুব আদর কারতেন। ছেলেবেলা হইতেই 
আমার অভ্যাস ছিল, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ঘনমাইয়া পাঁড়তাম আর 

ওঁদকে কিছ: রাঁত্র থাঁকতেই ঘুম হইতে জাগয়া উঠিতাম। বাঁড় পাকা, 

[িন্তু পুরানো ধরনের তৈয়ারী। ম'ঝখানে আঁঙ্গনা, চারাঁদকে বারান্দা ও 

কামরা, কামরায় এক দরজা, আর চালের কাছে প্রাতি কামরায় দুই একাঁট 

' ছোট ছোট ঘুলঘ্ীল-_আলো আসতে পারে। শীতকালে বিশেষ কাঁরয়া 

রাত্রি দীর্ঘ বলিয়া রান্রি থাকতেই ঘুম ভাঁঙ্গয়া যাইত, আর সেই সময় 

হইতে মাকেও আমি ঘুমাইতে দিতাম না। লেপের ভিতরে ভিতরেই 
মাকে জাগাইতাম, আর তিনি জাগিয়া প্রভাতী ভজন শুনাইতেন। কখনও 
কখনও রামায়ণ প্রীতির কথাও শুনাইতেন। সেইসব ভজন ও কথার 
প্রভাব আমার মনের উপর খুব কাজ কাঁরয়াছিল। এইভাবে যতক্ষণ না 
ঘুলঘুলির ভিতর "দয়া বাহরের আলো দোৌখতে পাইতাম, ততক্ষণ 
পাঁড়য়া থাঁকতাম-আর মাকে দিয়া ভজন গান করাইয়া লইতাম বা কথা 

কহাইয়া লইতাম, যখন খুব আলো আসত তখন ঘর হইতে বাহর হইতাম। 
সন্ধ্যায় এত শীঘ্র ঘুমাইয়া পাঁড়তাম যে. কখনও রান্রের খাবার জাগিয়া 

দেরি করিয়া। ছেলেরা কেন, বৃদ্ধেরাও রাত্রে এক ঘুমের পর উঠিয়া 
খাবার খাইত। কোনও রাত্রে বারোটা একটার পূর্বে খাওয়া-দাওয়া হইত 
কি না সন্দেহ। প্রথমে খাইতে বাঁসত বাঁড়র পুরুষেরা, তারপর মেয়েরা, 
তারপরে চাকরেরা। গ্রীত্মকালে তো চাকরদের খাইতে খাইতে কখনও 
কখনও ভোর হইয়া যাইত। তাই সন্ধ্যার সময় না খাইয়া ঘুমাইয়া থাঁক 
যাঁদ, তবে নিজের কোনও দোষ হইয়াছে বাঁলয়া স্বীকার কাঁরিতে প্রস্তুত 
নই। বাড়িতে রান্না করিবার জন্য ছিল এক কায়স্থ। এইজন্য রান্নার ভার 
জ্যেঠিমা বা মার উপর ছিল না। তাহা হইলেও তরকারী কিছ: ছু 
রাঁধিতে হইত তো! সন্ধ্যা হইতে না হইতে মাকে জড়াইয়া ধারতাম আর 
আমার সঙ্গে শুইবার জন্য কাঁদতে শুরু কারতাম। মার হাতে কাজ 
থাকিলেও তাহা ছাড়িয়া আমার সঙ্গে ঘমাইতে হইত। তবে আমি ব্ঝিয়াছি 
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যে এ ব্যাপারে তাঁহার বেশী সময় যাইত না, কারণ আম খুব তাড়াতাঁড় 
ঘুমাইয়া পাঁড়তাম, আর আমি একবার ঘুমাইয়া পাঁড়লে মা আবার উঠিয়া 
গিয়া কাজ কাঁরতেন। মনে আছে, সর্বদা রান্রে আমাকে . জাগাইয়া 
খাওয়ানো হইত, চোখ খুঁত না, কিন্তু মুখ নাঁড়য়া য়া ময়না-তোতার 
নাম কারয়া কাঁহনী বাঁলয়া মুখ খোলানো হইত, তাহার মধ্যে খাবারও 
ভরিয়া দেওয়া হইত। এক ?ঝ ছিল, তাহাকে আম কাকী বাঁলয়া 

ডাকতাম, সে ছিল এই রকম খাওয়ানোর কাজে বিশেষ পট্। যখন অন্য 
কাহারও হাজার চেষ্টায় আমি মুখচোখ বন্ধ করিয়া রাখতাম, তখন সে 
কোনও না কোনও উপায়ে মুখ তো খোলাইতই, ভাতও খাওয়াইয়া দিত। 

সন্ধ্যার পর শীঘ্র শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়া ও ভোরে শীঘ্র শনঘ্র শব্যাত্যাগ 
করার অভ্যাস আমার বরাবরই ছিল; এমন "ক, ছাপরা ও পাটনায় যখন 

পাঁড়তে যাই, তখনও সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ঘুমাইয়া পাঁড়তাম, এবং 
পণ্চম শ্রেণীতে ওঠা পর্যন্ত রাতের খাওয়াটা কদাঁচং জের হাতে 
খইতাম। এক পাচক ব্রাহ্মণ ছিল, সে-ই আমাকে রান্নে কোলে বসাইয়া 
প্রানো উপায়ে চোখ বন্ধ থাকলেও খোলামুখে ভাতের গ্রাস ভাঁরয়া দিত, 
আম আবার তাহা ওগরাইয়া ফেলিতাম। 

সকাল সকাল ঘুমাইয়া পাঁড়বার অভ্যাস, আমার ওকালাত করা পর্যন্ত 
চাঁলল। সন্ধ্যার সময় মন্ধেলদের কাগজপন্র লইয়া দৌঁখতে বাঁসতাম, আর 
তাহাদের সামনেই সাড়ে সাতটা আটটা বাঁজতেই ঢ্ীলতে আরম্ভ কাঁরতাম, 
তখন কাজ বন্ধ করিয়া দিতাম। ১৯১৪-১৫-তে যখন আমি এম. এল. 
পরীক্ষার জন্য তৈয়ার হইতেছি, তখন এক ঘটনা ঘাঁটল। তখন আম 
কাঁলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকাটস্ করিতাম। ল কলেজে প্রফেসারও 
জুটিয়াছিল, কিছ; কিছ মোকদ্দমাও হাতে থাকিত, এইজন্য সকালবেলা 
মোকদ্দমার দলিলপত্র তৈয়ার করিতে ও ল কলেজে পড়ানোর তৈয়ারিতে 
চালয়া যাইত। 'দনের বেলা তো কাছারিতেই কাঁটিত। পরাক্ষার 

প্রস্তুতির জন্য 'মালত শুধু রাত্রর সময়টুকু। এই জন্য সন্ধ্যা বেলায়ই 
বই পাঁড়তাম, আর বই হাতে লইলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমও আসিত। একাঁদন 
ভাবলাম, এই প্রকারে চলিলে তো পরীক্ষার প্রস্তুতি ভাল করিতে পারব 
না, কোনও প্রকারে সন্ধার ঘুমটা বন্ধ কাঁরতেই হইবে। অন্ততঃ রাত 

নয়টা পর্যন্ত তো পাঁড়তেই হইবে । ঘুম পাইলে বই হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া 
গেলাম। ইহাতেও যখন নিদ্রার আবরুমণ কমিল না, তখন ঘরের ভিতরে 
পাইচাঁর কারয়া পাঁড়তে লাগলাম। এইভাবে কতক্ষণ কাটল, ঠিক নাই, 
একবার হাত হইতে বই নীচে পাঁড়য়া গেল আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে ধড়াম 
করিয়া চিৎ হইয়া মেজেতে পড়িয়া গেলাম। মাথা কাটিল না কেন, জানি 
না। কিছু চোট তো নিশ্চয় পাইয়াছলাম। তখন হইতে এ চেষ্টায় 
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বিপদের সম্ভাবনা বৃঝিয়া ছাড়িয়া দিলাম এবং বাঁসয়া বসিয়া বিনা 
আয়াসে যেটুকু সময় পাইতাম সেটুকু পাঁড়য়াই ক্ষান্ত থাকিতাম। 

মোৌলবী সাহেব 

' পাঁচ-ছয় বংসর বয়সে আমার 'বদ্যারম্ভ করানো হইয়াছিল। এ সময় 
দাদাকে ছাপরায় ইংরেজী পাঁড়বার জন্য পাঠানো হয়। তখনকার প্রচালত' 
প্রথা অনূসারে মৌলবী সাহেব 'িদ্যারম্ভ করান। যোঁদন বর্ণারম্ভ হয়, 
সোঁদন মৌলবী সাহেব আঁসলেন। বিসামল্লার সঙ্গে বিদ্যারম্ভ হইল, 
সান বিলানো হইল, মৌলবী সাহেবকে টাকাও দেওয়া হইল। আমাদের 
বদ্যার্থ' তিনজনকে তাঁহার নিকটে সণপয়া দেওয়া হইল। এক আম, 
অন্য দুইজন আত্মীয় জ্যেঠতুতো ভাই, তাহাদের মধ্যে যম;নাপ্রসাদজী 
সবচেয়ে বড়, আমার চেয়ে দুই বৎসরের বড়; তৃতীয় বিদ্যার্থি এখন 
বাঁচয়া নাই, সেও আমার চেয়ে বড় ছিল। যমুনাভাই-ই ছিল আমাদের 
সকলের লীডার। সব রকমের খেলা ও ছেলেবয়সের চপলতায় অগ্রণী । 
তাহার এক কাকা আমারও কাকা হইতেন, বড় ফ্ার্তবাজ ছিলেন। তিনি 
বাবার চেয়ে ছোট ছিলেন, কিন্তু বাবার কয়েকটা গুণও তিনি পাইয়া- 
ছিলেন। 'তানও ঘোড়ায় বেশ চাঁড়তে পারতেন, ওষধ তৈয়ার কারয়া 
দিতেন, আর বন্দুক ও গুলাতি চালানো ভালই জানিতেন। ফারাঁসও 
পাঁড়য়াছলেন, শতরণও খুব খোঁলতেন। কিন্তু এসবের মধ্যে আমার 
বাবার শ্রেম্ততা মানিয়া লইতেন, আর বড় হাসিখুশি, কৌতুকাপ্রয় ছিলেন। 
মৌলবী সাহেব, যান আমাদের পড়াইতে আসতেন, তিনি ছিলেন এক 
বিচিত্র ধরনের লোক। অনেক কিছ জানিতেন বালয়া তিনি দাবি 
কারতেন। বলদেব কাকার হাসিঠাট্রার পক্ষে মৌলবী সাহেব বিশেষ উপ- 
যোগী উপাদান ছিলেন। তিনি মৌলবী সাহেবকে নানা ধরনের কথা 
শোনাইতেন, আর তাঁহাকে উৎসাহ “দিয়া তাঁহাকে দিয়া বলাইয়া লইতেন 
যে তিনিও, ষে কথাই বা যে কাজই হউক না কেন, সব জাঁনিতেন, ও 
করিতে পাঁরতেন। এইভাবে মৌলবী সাহেব দাবি করিতেন যে তিনি 
শতরণ্ খেলতে জানেন। বলদেব কাকা শতরণ% খোঁলতেন; দাবি সত্তেও 
মৌলবাঁ সাহেব তাঁহার সঙ্গে খেলায় কখনও 'জিতেন নাই। আমরা 
ছোটদের দল এসব ফর্তির ব্যাপার ভয় ও কৌতূহলের সঙ্গে দেখিতাম। 
হাঁসিবার সষোগ উপাস্থিত হইলেও হাসা ম্দা্কল। ফুর্তির খবর ঠাকুর- 
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দদা অর চৌধুরলালজী পযন্ত পেপীছয়াছিল। 'তানও কখনও 
কখনও তাহাতে যোগ দিতেন। এক দন বলদেব কাকা মৌলবী সাহেবকে 
বাঁললেন, বাগানে হনুমান আঁসয়াছে, কোন প্রকারে তাড়াইয়া দিতে 
হইবে । গুলাতি ছঠাড়য়া তাহাদের তাড়ানো যায়। এই বলামান্র মৌলবী 
সাহেব জাঁক কাঁরয়া বাঁললেন যে, 'তানিও গুলাঁতি চাল৷ইতে বেশ জানেন। 
বলদেব কাকা তো বেশ বুঝিয়া গেলেন যে ডাঁন কিছুই জানেন না। 
কিন্তু তান হাঁসঠাট্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া 
কগানে গেলেন, আর তাঁহার হাতে গুল ও গুলাতি দিয়া বাললেন, খুব 
জোরে টাঁনয়া একটা হনুমান মারুন। মৌলবী সাহেব যেই খুব টানিয়া 

গুলি ছঠড়লেন ও দেখিতে চাহিলেন যে, হনুমানের কেমন চোট 
লাগিয়াছে, অমান তাঁহার বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুল হইতে তর্ তর কাঁরয়া 
রন্তু পাঁড়তে শুরু করিয়াছে, চোট পাইয়া তান বথার ভরে বাঁসয়া 
পাঁড়লেন। গাল হনুমানের গায়ে না লাগয়া মৌলবী সাহেবেরই বুড়ো 
আঙ্গুলে আ'সয়া লাঁগল। 

আর এক দিনের কথা। সন্ধ্যায় সকলে বেড়াইতে বাহর হইয়াছে, 
ঠাকুরদাদাও সঙ্গে আছেন। মৌলবা সাহেব আর বল-দব কাকাও ছিলেন। 
নানা প্রকারের কথা চঁলিতেছিল, এমন সময় এক ষাঁড় দেখা দিল। লোকে 
বাঁলল, ষাঁড় অনেককে মারে । মৌলবী সাহেব পিছ হটিবার লোক 
ছিলেন না, বলদেব কাকার ইসারায় তিনি আগাইয়া আসলেন; অমনই ষাঁড় 
তাঁহাকে ফেলিয়া দল। এই ধরনের তামাসা বরাবর চলিত। একাঁদন 
বলদেব কাকা মৌলবী সাহেবকে বন্দুক চালাইতে অনুরোধ করিলেন। 
মৌলবী সাহেব কোনও জিনিস জানেন না স্বীকার করা নিজের মাদার 
হানিকর বাঁলয়া মনে করিতেন, তান পাঁরিজ্কার বাঁলয়া দিলেন যে, তানি 
ভাল করিয়াই লক্ষ্যে গল ছ:ঁড়তে পারেন। মৌলবাঁ সাহেবকে সঙ্চে 
লইয়া বলদেব কাকা বন্দুক ছধড়তে গেলেন। মৌলবা সাহেবের দুই 
ছেলে, তাহারা আমাদের সঙ্গেই পাঁড়ত। আমরা সকলে আর এ দুই 
ছেলে, সকলকে সঙ্গেই লওয়া হইল । কিছ দূরে "গিয়া নজরে পাঁড়ল, 
এক উচু গাছের উপর একটা শকুনি বাঁসয়া আছে। বলদেব কাকা 
সেখানটাই লক্ষ্য করিতে বাললেন। শকুনি ছিল অনেক উ্চ্তে, বন্দুক 
প্রায় খাড়া করিয়া তবে লক্ষ্য করা সম্ভব ছিল। মোৌলবী সাহেবকে যে 
বন্দক দেওয়া হইয়াছিল তাহা পুরানো ধরনের, তাহাতে উপর হইতে 
বার্দ ভরা হইত; আর তাহা ভাঁরও ছিল। খুব সম্ভব মৌলবাী সাহেব 
ইহার পূর্বে কখনও বন্দুক ছোঁড়েন নাই। তানি বন্দুক প্রায় খাড়া 
করিয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া লক্ষ্য করলেন। ওদিকে বন্দুকের 
ঘোড়া পাঁড়ল, আওয়াজ হইল, আর এাঁদকে শকুনের বদলে মৌলবাঁ সাহেব 
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মা্টর উপর চিং হইয়া পাঁড়লেন। বলদেব কাকা তাড়াতাঁড় তাঁহাকে 

ধরিয়া তুলিলেন, ছেলেদের পাঠাইলেন জল আনিতে। কোনও প্রকারে 

মৌলবা সাহেবকে বাঁড়তে আনা হইল। 

এই প্রকার ফৃর্তির মধ্যে আমরা ফারাঁস পাঁড়তে লাগিলাম। ছয় 

সাত মাসের পর মৌলবাঁ সাহেব চলিয়া গেলেন। আমরা সবে অক্ষর 

[চানয়া 'করামা* পাঁড়তে শুরু কাঁরয়াছিলাম। অন্য একজন মৌলবী 

আনা হইল, তিনি খুব গম্ভীর প্রকাতির লোক ছিলেন, আর পড়াইতেনও 

ভাল। তিনি দুই বংসর ছিলেন আর করামা, মামাঁকমা, খালকবারী, 

খুশহালসাীমিয়া, দস্তুরুলসীমিয়া, গুিস্তাঁ ও বোস্তাঁ পর্যন্ত আমাদের 

পড়াইতে পাঁরয়াছিলেন। এ সময়েই আমরা কায়েতী লাঁখতে ও গনাঁণতে 

ণশাঁখয়াছলাম; কবে ও কিভাবে "শাখয়াছলাম, তাহা মনে নাই। সপ্তাহে 

সাড়ে পাঁচ দিন ফারাস পাঁড়তাম। বৃহস্পাতিবার দুপুর বেলার পর হইতে 
শূক্রবার দুপুর পর্যন্ত ফারাঁস হইতে ছুটি হইত, তাহারই মধ্যে কায়েতী, 
গোণা ইত্যাঁদ শিখিতাম। এ ছাড়া খেলাধূলার জন্যও বেশ খানিকটা 

সময় দেওয়া হইত। 

পাঁড়বার ব্বস্থা ছিল এই-খুব ভোরে ভোরে আমরা উঠিয়া মন্তবে 
চলিয়া আঁসতাম। আমাদের পাকা বাড়ি হইতে পৃথক অন্য এক বাঁড়র 
বারান্দায় আমাদের মন্তব বাঁসত। একটা ঘর ছিল, তাহাতে মৌলবাী 
সাহেব থাকতেন আর তাহার সামনে বারান্দায় তন্তপোশের উপর বাঁসয়া 
আমরা পড়াশোনা করিতাম। মৌলবী সাহেব কখনও বা নিজের চার- 
পাইয়ের উপর, কখনও তন্তপোশের উপর বাঁসয়া পড়াইতেন। সকালে 
আসিয়া প্রথমে পূরানো পড়া একবার আওড়াইতে হইত, যে যত শীঘ্র 
পুরানো পড়া অভ্যাস কাঁরয়া লইত তাহাকেই তত শীঘ্র নূতন পাঠ দেওয়া 
হইত। আম প্রায়ই সঙ্গ দু'জনের পূর্বে একা মন্তবে পেশছিয়া যাইত, 
আর আবৃত্তিও প্রথমে শেষ কাঁরয়া, নূতন পড়াও প্রথমে পাঁড়য়া লইতাম। 
ইহা কারতে করিতে সূযেদিয় হইয়া কিছ বেলাও হইয়া যাইত। তখন 
চাকর আসিত, আর সঙ্গে লইয়া গিয়া মুখ-হাত ধোয়াইয়া দিত। আর 
কিছু খাওয়াইবার জন্য বাঁড়তে মার কাছে লইয়া হাজির কারত। এই- 
জন্য প্রায়ই আধ ঘণ্টা পৌনে এক ঘণ্টা ছুট পাইতাম । জলখাবার খাইয়া 
'ফারবার পর পাঠ মুখস্থ করিতে হইত, আর মুখস্থ করিয়া শোনাইয়া 
দেওয়ার পর মৌলবা সাহেব হুকুম দিতেন, বই বন্ধ কর। বই বন্ধ কাঁরয়া 
তন্তি বাহির করিতে হইত। এই দুই কাজের মাঝে খানিকটা সময় খেলা- 

ধূলা করিবার জন্যও পাওয়া যাইত। অথবা আর একবার বাঁড়তে গিয়া 

* আয়ে, স্তোন্র। 
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কিছু খাইয়া লইবার সৃযোগও পাওয়া যাইত। তীন্তর উপর 'লাঁখতে 
হইত, আর যখন তান্ত ভরিয়া যাইত তখন তাহা ধুইয়া লইতে হইত। এই 
কাজের মধ্যেও নিজেদের হাসিবার খোঁলবার কিছুটা সময় পাওয়া যাইত। 
দুপুর বেলায় স্নান ও খাওয়ার জন্য এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ছুটি পাইতাম। 
খাইয়া আবার মন্তবেই এঁ তন্তপোশের উপর ঘমাইয়া পাঁড়তাম। মৌলবী 
সাহেব খাটিয়ার উপর শুইতেন। আমাদের সর্বদা ঘুম আসত না, আর 
তন্তপোশের উপর শুইয়া শুইয়া শতরণ খোঁলতাম, মৌলবাঁ সাহেবের 
জাঁগবার সময় হইলে আগে থাঁকতেই গুটি উঠ্াইয়া রাঁখতাম। এ সময়ে 
কখন যেন শতরণ খেলাও 'শাঁখিয়া ফৌলয়াছিলাম, ীকন্তু কবে ক করিয়া 
কাহার কাছে শাঁখয়াছিলাম, স্মরণ নাই। আবার 'বিকাল বেলায় অন্য 
পাঠ দেওয়া হইত। তাহার খানিকটা মুখস্থ করিয়া শোনাইবার পর, এক 
ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বেলা থাকিতে থাকতেই খেলার ছুটি। তখন বল ও 
চিন্কা প্রভাতি খেলা হইত। সন্ধ্যাবেলায় আবার আলো জবালা হইলে বই 
খুলিয়া পাঁড়তে বাঁসতে হইত। দিনে দুইটা পাঠ মুখস্থ করিয়া তাহা 
আবার শোনাইতে হইত, তবে হুকুম হইত--বই বন্ধ কর” আর বই বন্ধ 
কারয়া নিয়মমত মৌলবাঁ সাহেবকে নমস্কার করিয়া বাড়ি গিয়া ঘুমাইয়া 
পাঁড়তাম। 

সন্ধ্যায় তাড়াতাঁড় ঘুম আঁসত। এই জন্য সর্বদা ভয় থাঁকত. যাঁদ 
ঢুলিতে দেখলে মৌলবাী সাহেব মাঁরয়া বসেন। তাড়াতাঁড় ছাট পাওয়ার 
দুইটি উপায় ছিল। খেলাধুলায় যমুনাভাই ছিল 'লীডার', তাড়াতাঁড় ছুটি 
পাওয়ার উপায়ও সে-ই করিত। পাঁড়বার জন্য তেল 'দিয়া বাঁত জবালানো 
হইত। যমুনাভাই 1দনের বেলায়ই কাপড়ে ছাই ধূলা বাঁধিয়া ছোট রকমের 
পঃটলি তৈরি করিয়া লুকাইয়া রাখিত। যোদন বাঁতিতে তেল বোশ 
দেখা যাইত, সোঁদন কখনও বাতির পাঁলতা উস্কাইয়া দেওয়ার ছলে 
ল্কাইয়া ছোট পটাল বাতিতে রাখিয়া দিত। পংটলি দোঁখতে দেখিতে 
তেল শাষয়া লইত, আর আলো অমনি নিব নিব হইত। মৌলবাী 
সাহেব ঝির উপর রাগ কাঁরতেন, বাঁলতেন, কেন তেল কম লইয়া 
আসিয়াছ। 'কন্তু বাধ্য হইয়া তাড়াতাড়ি বই বন্ধ কারবার হুকুম দিয়া 
দিতেন। কোন কোন দন যমুনাভাই প্রম্ত্রাব কারবার ছাট চাহিয়া বহরে 
যাইত, আর প্রম্রাব না করিয়া ছুটিয়া কখনও আমার মায়ের কাছে, কখনও 
তাহার মায়ের কাছে, কখনও কখনও গখ্গাভাইয়ের' মায়ের কাছে গিয়া 
বলিয়া আসত যে এখন ঘুম পাইতেছে, শীঘ্র বিকে পাঠাও ডাকিয়া 
আনতে, না হইলে মার খাইব। তাহার প্রস্রাব কারয়া ফিরিবার অল্প 
পরেই ঝি চলিয়া আসিত, আর মৌলবাঁ সাহেবকে বালিত, এখন ছুটি 
দিয়া দিন। মৌলবী সাহেব ছুটি দিয়া দিতেন। একদিন যখন যমবনা- 



১২ আত্মকথা 

ভাই এভাবে দৌড়াইয়া যাইতেছে তখন গাঁয়ের একজন ভদ্রলোক, যান 
সম্পর্কে আমাদের কাকা হইতেন, তান দৌখয়া ফোললেন, আর আঁসয়া 
মৌলবাঁ সাহেবকে বাঁললেন, ঘমূনা কোথায় ছ_টে যাচ্ছে? তদন্ত করা 
হইল, আর যমুনাভাই কৈফিয়ৎ দল যে, সে প্রত্রাব করিতে গিয়া অন্ধ- 
কারে ভয় পাইয়াছল, তাই ছটিয়া পালাইতেছিল। এই ভাবে রক্ষা 
পাইল। এক মৌলবা সাহেব ওখানে আমাদের যা িছ- ফারাঁসর জ্ঞান 
তাহা দিয়াছলেন আর আমরাও সকলে তাঁহাকে ভালবাসতে শুরু 
কারয়াছিলাম। বাড়ি ছাড়িয়া যখন ছাপরায় ইংরেজী পাঁড়তে যাইতে 
হইল, তখন মৌলবা সাহেবের ও আমাদেরও বড় দুঃখ হইল । 

গ্রমের জশবন 

সেকালে গ্রামের জীবন ছিল এখনকার চেয়েও অনেক সাদাসিধা । জারাদেই 
আর জমাপুর দুইটা আলাদা গাঁ, কিন্তু দুই জায়গার বসাঁত এত মেশামাঁশ 
যে, কোথায় জীরাদেই শেষ হইয়াছে আর কোথা হইতে জমাপুর শুরু 
হইয়াছে, বলা কঠিন। এই জন্য বসাঁতির দিক হইতে দুইটা গাঁকে একন্র 
ধারলে কোন ক্ষতি নাই। দুইটা গাঁ মিয়া প্রায় সব জাতের লোক বাস 
করে। মোট লোকসংখ্যা হইবে দুই হাজারেরও বোৌশ। তখনকার দিনেও, 
যেসব জিনিস গাঁয়ে পাইবার কথা, সেসব সেখানে পাওয়া যাইত। এখন 
তো নতুন রকমেরও কিছ দোকান হইয়া গিয়াছে, সেখানে পান-বাঁড়ও 
বার হয়। সেকালে এসব পাওয়া যাইত না, যাঁদও কালো তামাক আর 
খোঁন বিক্লয় হইত। কাপড়ের দোকান ভালই ছিল, যেখান হইতে ভিন্- 
গাঁয়ের লোকেরা আর বাহিরের ব্যাপারীরাও কাপড় কিনিয়া লইয়া যাইত। 
চাল, ডাল, আটা, মসলা, নূন, তেল ইত্যাঁদ সবাঁকছু সেখানে বিক্রয় হইত, 
আর ওষুধের ছোট-খাট দোকানও ছিল, যেখানে হরাতিকণ+, বহেড়া, পিপুল 
এইসব জিনিস পাওয়া যাইত। যতদূর মনে পড়ে, শুধু মিঠাইয়ের 
কোনও দোকান ছিল না। গাঁয়ে 'কোয়রশ'দের অনেক বাঁস্ত ছিল, এই 
জন্য শাকসবৃঁজও 'মাঁলত প্রচ্র। আহীরেরা সংখ্যায় কম ছিল, কিণ্ত 
আশপাশের গাঁয়ে তাহাদের বসাঁত ছিল ঘথেম্ট, এই জন্য দই দৃধও পাওয়া 
বাইত। চরখা খুব চাঁলত, গাঁয়ে জোলাদেরও বসাঁতি বেশ ছিল, তাহারা 
সূতা লইয়া কাপড় বুনিয়া দিত। চ্াঁড়হার জাত চাঁড় বানাইয়া দিত। 
মনিহারীরা টকালির মত ছোট-খাট জানিস বাহর হইতে আয়া বারি 
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কারত, ঠনজেরাও কিছ; তৈয়ারী করিত। মুসলমানদের মধ্যে চ্নাড়হার, 
মানহারী, রাজামস্ত্রী, দর ও জোলা ছিল; শেখ-সৈয়দ পাঠান কেহ 
ছিল না। 'হন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্গণ, রাজপুত, ভূঁমহার, কায়স্থ, কোয়রা, 
কুরমণ, কামার, তুরা, গোন্দ, ডোম, চামার, দোসাদ ইত্যাঁদ সব জাতের 

লোক ছল। মনে হয়, সবচেয়ে বোৌশ ঘর ছিল রাজপূতদের। তাহার 
মধ্যে কয়েকজন জমিদার শ্রেণীর, তাহাদের পুরানো খানদানী ঘর মনে 
করা হইত, আর ছু ছিল মামূলি চাষী শ্রেণীর। জাঁরাদেইতেই পাঁচ 
ঘর কায়স্থ ছল। তাহার তিন ঘর আমাদেরই জ্ঞাত, আর দু ঘর 'বিবাহ- 
সূত্রে বাহর হইতে আঁসয়া বাস কারতেছিল। 

প্রায় সব ?কছ- গাঁয়েই পাওয়া যাইত। এজন্য গাঁয়ের বাহরে যাওয়ার 
খুব কম সু.যাগই হইত। গাঁয়ে হপ্তায় দুই বর বাজারও বাঁসত, সেখানে 
আশপাশের গাঁ হইতে কিছু দোকানদারও নিজেদের সওদা-পন্র মাথায় 
করিয়া, বা বলদ, ঘোড়া বা গোরুর গাঁড় বোঝাই কাঁরয়া লইয়া আসিত। 
বাজারে মিঠাইয়ের দোকানও বাঁসত, আর যাহার ইচ্ছা মাছ মাংসও 'কানতে 
পাঁরিত। যাহার প্রয়োজন এভাবে সিদ্ধ হইত না, সে স্এয়ানে চলিয়া 
যাইত। সেখানে থানা আছে, মৌজস্ট্রেট আছে, কাছারি আছে, দোকানও 
আছে। সে একটা বড় গ্রাম, পল্লীগ্রামের লোকেরা মনে কাঁরত উহা খুব 
বড় একটা জায়গা, এবং সেইরূপ মষদাও দিত। আমার মনে পড়ে, জ্ঞাতি 

কুটুম্ব ছাড়া বাঁহরের খুব কম লোকই গাঁয়ে যাওয়া-আসা করিত। 
মৌলবন সাহেবের নিকট, দুই-চার মাসে একবার, একজন ফারাঁসর ছোট- 
খাট বইয়ের এক ছোট গাঁঠাঁর আর দু এক বোতল 'লাখবার কালি (আজ- 
কালকার উজ্জল ব্র্যাক নয়) লইয়া আসিত। সে আসলে আমাদের 
ছোটদের কৌতূহলের অন্ত থাঁকত না। শীতকালে কখনো কখনো কেহ 
কমলা লেবুর টুকাঁর লইয়া আসত, আর আমরা ছোটরা তাহাতে এত 
খাঁশ হইতাম যে, মনে হইত যেন অদ্ভূত কিছু একটা লাভ কাঁরয়াছ। 
একদিন এই রকম একজন লোক আসিল, আর আমি দৌড়িয়া মাকে 
বাঁলতে গেলাম, সেখান হইতে যেই বাঁহরে দৌড়াইয়া আসতোছলাম 
অমাঁন পায়ে কি-একটা আটকাইয়া হোঁচট খাইয়া পাঁড়য়া গেলাম। ঠোঁটে 
চোট লাগল, রন্তু পাঁড়তে আরম্ভ কাঁরল। অনেক 'দিন তাহার চিহ্ন 
ছিল। আর একবার আর কোনও জিনিসের জন্য দৌড়াইতে দৌড়াইতে 
পাঁড়য়া গেলাম, তাহার চিহ্ন এখনও ডান চোখের নীচে গালের উপর 
রাঁহয়াছে। গাঁয়ে ফলের মধ্যে আমের দিনে আম, কখনও কখনও বাগান 
হইতে সাধারণভাবে কলা পাওয়া যাইত। জোমহাশয়, যাঁহাকে আমরা 
নূন বলতাম, ছাগরা হইতে কখনও কখনও আঙ্গুর আনাইতেন। 
আজকালকার মত খোলা আঙ্গুরের গোছা 'িক্লয় কারত না। কাঠের ছোট 
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বাক্সের মধ্যে তুলার গাঁদর ভিতরে রাখিয়া বাক্ করা হইত। দামও লাগত 

প্রচুর। ফলের সময়ে গাঁয়ের লোক পাইত শন্ধ; আম ও কলা। 

গাঁয়ে দুইটি ছোট-খাট মঠ, সেখানে একজন কাঁরয়া সাধ; থাকিতেন। 

গাঁয়ের লোকেরা তাঁহাদের খাইতে দত, তাঁহারা সকাল সন্ধ্যায় কাঁসর ঘণ্টা 

বাজাইয়া আরাতি করিতেন। আরাঁতর সময় ছু কিছ; লোকও ছনাটয়া 

আ'সত। কখনও কখনও আমরাও যাইতাম, আর বাবাজী তুলসীপন্তর 

প্রসাদ দিতেন। রামনবমী আর বিশেষ করিয়া জল্মাম্টমীতে উৎসবের 

আয়োজন হইত । আমরা সব ছেলের দল কাগজের ও রাংতার ফুল 

কাঁটয়া ঠাকুরবাঁড়র দরজায় ও সিংহাসনে সাঁটিয়া দিতাম, উৎসবে যোগ 
দতাম, ব্রত পালন করিতাম, দধিকাদার দিন একজন আরেকজনার গায়ে 
খুব দৈ-হলুদ ফেলিয়া দিতাম। প্রায় প্রতেংক বৎসর কার্তিক মাসে এক- 
জন না একজন পণ্ডিত আঁসত। সে মাস-দেড়েক থাকিয়া রামায়ণ ভাগবত 
শক অন্য কোন পূরাণের কথা শোনাইত। যোঁদন পড়া শেষ হইত, সোঁদন 
গাঁয়ের সকলে একত্র হইয়া কিছ:-না-কিছ পূজা দিত। আমাদের বাঁড় 
হইতে বোশ পূজা দেওয়া হইত। কারণ লোকে মনে করিত আমাদের বাঁড় 
সবচেয়ে বড়। “কথা' তো বেশির ভাগ আমাদের দরজাতেই হইত। তাহার 
সমস্ত খরচ আমাদেরই দিতে হইত। গাঁয়ে যখন বারোয়ারি কথা হইত, 
তখন গাঁয়ের লোকে বাঁড় বাঁড় পালা কারয়া পণ্ডিতের 'সধা দিত, 
আমাদেরও পালা পাঁড়ত। আমরা ছেলোপিলের দল তো কাঁচ কথকতার 
বোশ অংশ শুনিতে পাইতাম, কারণ আমি সকাল সকালই ঘঘমাইয়া 
পাঁড়তাম। কিন্তু যখন আরতি হইত, তখন লোকে জাগাইয়া প্রসাদ 
খাওয়াইত। চত্তাবনোদন ও শিক্ষার আর এক উপায় ছিল, রামলীলা। 

তাহা হইত আশ্বিন মাসে। রামলীলার দল কোথা হইতে আসিয়া জুটিত, 
আর পনের-কুঁড়ি দিন ধাঁরয়া খুব গোলমাল চলিত। কখনও জমাপুরে, 
কখনও বা জীরাদেইতে, রামলীলা হইত। উহাও হইত 'বাঁচন্র ধরনের । 
যাহারা উহাতে রাম, লক্ষমণ ইত্যাঁদ সাঁজত তাহারা লেখাপড়া জানা লোক 

ছিল না। একজন তুলসীদাসের রামায়ণ হাতে লইয়া বাঁলত : রামজশ 
বল্লেন, হে সীতা-ইত্যাদ, আর রামজশ বাঁলতেন : হে সীতা । এইভাবে 

যাহার যাহা কিছ বাঁলবার থাকিত, তাহা বালয়া দিলে সে পর পর পুনরা- 
বৃত্তি কারয়া যাইত। এই কথাবাতীয়ি মানুষের মন তেমন খুশি হইত না, 
কারণ [ড় হইত খুব, আর ব্যাপারটা হইত প্রায় দূই এক শত গজ 
লইয়া। লোকে তো খ্যাশ হইত পান্রদের দৌড়ধাপ, বিশেষতঃ লড়াই 
ইত্যাদির আঁভনয়েই। উত্তর কে সাজানো হইত রামজশীর গড়, দক্ষিণে 
রাবণের গড়, অথবা অযোধ্যা ও জনকপুর। যোদন যে কথাই হউক কিছ; 
না কিছ; সং তো থাঁকতই। সবচেয়ে বৌশ হাঁকডাক হইত রামের বিবাহে, 
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লংকাকাণ্ডের যুদ্ধে, আর রামের আভষেকে, গাঁদতে বাঁসবার 'দনে। 
বাহে তো হাতী ঘোড়া চাঁহয়া আনা হইত, বরের মাছল পুরাপুরি 
সাজানো হইত। লংকাদহনের জন্য ছোট-ছোট বাসাও তৈয়ার করা হইত, 
এবং তাহা সত্যসত্যই পোড়ানো হইত। হনুমান, বানর ও নিশাচরদের 
জন্য আলাদা আলাদা মুখোস ছিল। তাহা সময়মত পারতে হইত, আর 
আমরা ছেলের দল সত্/সত্যই তাহা দেখিয়া ভয় পাইতাম। বানরদের 
কাপড় সর্বদা লাল রং-এর হইত। রাক্ষসদের হইত কালো। রাম লক্ষমণ 

জানকীর জন্য বিশেষ বিশেষ পোষাক থাকত, তাহাদের বেশভূষায় প্রায়ই 
দুই এক ঘণ্টা লাগিয়া যাইত। রামলীলা হইত সন্ধ্যায় চারটা হইতে 
ছয়টা পর্যন্ত। রাম-লক্ষমণ সাধারণ লোকের মত চাঁলতেন না। তাঁহাদের 
পা খুব উচ্চে উঠিত। আর যুদ্ধে পাঁয়তারা কাঁষবার জন্য তাঁহাদের 
বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইত। যোদন আঁভিষেক হইত, সোঁদন সে গাঁয়ের ও 
আশপাশের গাঁয়ের লোকে পুজা দিত, তাহা প্রণামস্বরূপ রামের চরণে 
সমর্পণ করা হইত। রামলীলা ঘাহারা কারতে আঁসিত, তাহাদের খাওয়া- 
দাওয়া তো কয়াঁদন দেওয়া হইতই, তাহা ভিন্ন নগদ যাহা 1দবার তাহা 
এ দিনই দেওয়া হইত। পরের দন আবার রাম-লক্ষমণ জনকীকে সাজ- 
সঙ্জা করাইয়া বড় বড় লোকের বাড়তে লইয়া যাওয়া হইত। সেখানকার 
মেয়েরা পরদার জন্য ভিড় ঠোৌঁলয়া লীলা দোখতে যাইতেন না, তখন 
তাঁহাদের পূজাও হইত। প্রণাম টাকাও দেওয়া হইত। 

একটি 'জানসের প্রভাব আমার উপর ছেলেবেলা হইতেই পাঁড়য়া- 
ছিল- রামায়ণ পাঠ । গাঁয়ে তো আতি অল্প লোকেরই অক্ষরজ্ঞান 'ছিল। 
সে সময়ে একটাও প্রাইমারী বা অন্য রকমের ইস্কুল এ গাঁয়ে বা অণ্ুলের 
কোথাও ছিল না। মৌলবাঁ সাহেব মাসিক তিন-চার টাকা আর আহারাদর 

বিনিময়ে আমাদিগকে পড়াইতেন। গাঁয়ে আর একজন মুসলমান ছিলেন 
যান জাতিতে জোলা, কিন্তু কায়েতী লাখতে জানিতেন আর জানতেন 
ধরাপাতের হিসাব, তার মধ্যে থাঁকিত সওয়া, দেড়া ইত্যাদির নামতা, মন- 
কষা, সেরকষা আর খেতের মাপজোখের হিসাব। তাঁহার এক পাঠশালা 
ছিল, সেখানে গাঁয়ের ছেলোপিলেরা কিছ কিছ: পাঁড়ত। অক্ষর পাঁরচয় 
ছিল খুব কম লোকেরই। কিন্তু প্রায় প্রত্যহই এইভাবে সন্ধ্যার সময় 
কয়েকজন লোক কোন-না-কোন জায়গায়, মাঠে কি কোন বাড়ির দরজায় 
একত্র হইত আর একজন রামায়ণ হইতে চৌপাই পাঁড়য়া যাইত, অন্য 
সকলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুনরাবৃত্ত কাঁরত। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা 
করতাল ও ঢোলকও বাজাইত। রামায়ণ পাঠের আরম্ভে যখন বন্দনার 
গান হইত, তখন অবশাই সকলে যোগ 'দিত। এই প্রকারে অক্ষর পারচয় 
না থাকলেও গাঁয়ে এমন লোক অনেক ছিল, যাহারা রামায়ণের চৌপাই 
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জানিত, আর সুর করিয়া বালিতে পারত, বিশেষ করিয়া বন্দনার কিছ; 

কিছু দোহা তো সকলেরই প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। 

পার্বণের মধ্যে সবচেয়ে প্রাসদ্ধ ছিল হোলি। উহাতে ধনী, 'নর্ধন 

আঁসয়া জুটিত। বসন্তপণ্চমীর দিন হইতেই হোলির গান গাওয়া শদরু 

হইত। গাঁয়ের ভাষায় উহার নাম দেওয়া হইত "তাল ওঠা”। সোঁদন হইতে 
হোঁলির দিন পযন্তি যেখানে-সেখানে করতাল ও ঢোলক লইয়া কছন কিছ; 
লোক একত্র হইত ও হোঁলর গান গাহত। কখনও কখনও জারাদেই ও 
জমাপুরের লোকদের প্রাতদ্বন্দিতা হইত, এক গাঁয়ের লোক যেমানি একটা 

গান শেষ কাঁরত অমাঁন অন্য গাঁয়ের লোকেরা আর একটি শুরু কাঁরত। 

কখনও কখনও গাঁয়ের আশে-পাশে অন্য গাঁয়ের লোকও ভিড় কাঁরয়া 
আসিয়া জুাটিত, এই ভাবের সরল প্রাতযোঁগিতা খুব উৎসাহের সঞ্জে 

হইতে থাঁকত। আমার মনে আছে, একবার দুই গাঁয়ের মধ্যে বাঁজর মত 
লাঁগয়া গেল। সারা রাত গান চলিল, সকালে সূযেদিয়ের পর পযন্ত 
লোকে গ্রাহিতেই থাকল, তখন তাহাদের বাঁলয়া কাঁহয়া সরাইয়া দেওয়া 
হইল । 

এই গানে যাহারা ঢোলক বাজাইত, তাহাদের যথেষ্ট মেহনত হইত, 
তাহারা ঘাঁময়া ঘাময়া শেষ হইত। এক গাঁয়ে ঢোলক বাজাইবার এক- 
জনই লোক ছিল। সে সারা রাত বাজাইতেই থাঁকিল। তাহাতে হাতে 
ফোস্কা পাঁড়ল; কিন্তু সে কি আর থামিবার পান্ন, গাঁয়ের ইজ্জৎ নষ্ট 
হইবে যে! ফোস্কা পাঁড়ল, হাতের চামড়া উঠল, এইভাবে সারা রাত 
কতবার ফোস্কা পাঁড়ল ও হাতের চামড়া উঠিয়া গেল, কিন্তু গাঁয়ের ইজ্জং 
সে নস্ট হইতে দল না। পরের 'দন প্রাতিযোগিতা শেষ হইলে সকালে 
একথা ধরা পাঁড়ল, আর সকলে তাহার শান্তর প্রশংসা করিল। হোলর 
দিন খুব কুতাঁসত গাল-গালাজ চাঁলত। তাহা বুড়া জোয়ান আর 
ছেলেরাও একসঙ্গে চালাইত। গাঁয়ের এক কোণ হইতে এক দল রওনা 
হইত, তাহারা প্রায় প্রত্যেক দরজায় দাঁড়াইয়া নাম করিয়া গানে গালাগালি 
দিত। আর নোংরা মাঁট, ধূলা, ময়লা পরস্পরের গায়ে ছাড়তে ছঠঁড়তে 
গাঁয়ের অন্য প্রান্ত পযন্ত চলিয়া যাইত। এই এক সময় ছিল যখন বড়- 
ছোট লাজলজ্জা একেবারেই উঠিয়া ঘাইত। শুধু বয়সের ব্যবধান নয়, 

জাতি ও শ্রেণীর বড়-ছোট ভেদও উঠিয়া যাইত। চামার, ব্রাহ্মণ, রাজপুত 
একে অন্যকে গালি শোনাইত ও পরস্পরের গায়ে ধূলা মাটি ছঠঁড়ত। 
পরিচ্কার পরিচ্ছন্ন কোনও নূতন লোকের দেখা পাইলে তাহার আর রক্ষা 

ছিল না। তাহার গায়েও ধূলা মাঁট ময়লা দিয়া জাতিতে ওঠানো 
সকলেই যেন নজের নিজের কর্তব্য বাঁলয়া মনে কাঁরত। এই ঘোরাঘনা 
চলিত দ;পদর পর্যন্ত। তাহার পরে সকলে স্নান কারত, আর ঘরে ঘরে 
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পূজা হইত। এ দিনের বিশেষ আহার্য ছিল-প্যার ও মালপোয়া। 
গারবেরাও কোন না কোন উপায়ে কিছ করিয়াই লইত। খাওয়ার পরে 
বিকালে লাল রং ও আঁবর লইয়া খেলা হইত। সকলে সাদা কাপড় 
পারত। তাহার উপর লাল ও হলুদ রং দেওয়া হইত, আর অদ্রের গড়া 
ও আঁবর ছোঁড়া হইত। শুকনা খেজুর ও নারকেল, পান ও সুপারি 
ভাগ কাঁরয়া দেওয়া হইত, আর জোর গলায় হোলির গান চাঁলত। 
শুনিয়াছি, অন্যান্য জায়গায় লোকে এই দন মদ ও মাংসের কাবাবও খুব 
খাইত। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের গাঁয়ে আম এরূপ কখনই দোঁখ নাই। 
আমাদের অঞ্চলে তো রাজপুত, ব্রাহ্মণ, ভূমিহার মদ খাওয়া পাপ বাঁলয়া 
মনে করিত। কোথাও কোথাও কায়স্থেরা অবশ্য খাইত। কিন্তু আমাদের 
বাঁড়তে এক অতি পুরাতন প্রথা চলিয়া আসিতেছে । লোকের বি*বাস, 
আমাদের বংশের যে কেহ মদ খাইবে তাহারই কুষ্ঠব্যাধ হইবে। এই জন্য 
ও অণ্চলে কায়স্থের বাঁড়তেও কখনও কেহ মদ খায় না। বড়কে দেখিয়া 
ছোটরাও ইহা হইতে দূরে থাকে । এই নিয়ম আজ পযন্ত চালয়া 
আ'সতেছে। 

জল্মাম্টমী ও রামনবমীর প্রসঙ্গ আলোচনা তো করিয়াঁছ। দেওয়ালও 
পালন করা হইত। কয়েকাদন পূর্ব হইতেই সকলে ানজের-ীনজের 
ঘর পাঁরজ্কার কাঁরত। দেওয়াল লোপত, কাঠের থাম ও দরজায় তেল 
লাগাইত। তখন কেরাঁসন তেল জবালানো হইত না- হয়তো পাওয়াই 
যাইত না। সাঁরষা, 'তাঁস, “দানা, অথবা রোঁড়র তেলই জবালিত। 
দেওয়ালিতে মাটির ছোট-ছোট বাতি জ্বালিয়া বড় লোক ও গাঁরব প্রায় 
সকলেই 'কছ:-না-ীকছ আলোর ব্যবস্থা অবশ্যই করিত। বড়লোকের 
বাঁড়তে অনেক বাতি জৰালিত, আর কলাগাছ পোঁতা হইত। বাঁশের 
মেরাপ বানানো হইত, বাতি 'দয়া রং বেরঙের ছবি তোর হইত, তাহা 
দেখিতে খুব সন্দর লাগত। বয়স্ক লোকেরা তো এই ছবি তৈয়ার 
করতেন, আর আমরা, ছোটদের দল, তাঁহাদের কথামত জায়গায় বাতি 
রাখতাম, তেল দিতাম, আলো জবালিতাম। আলো শেষ হইবার পূর্বে 
লক্ষমীপূজা হইত, আর লক্ষনী ও তুলসীর নিকটে আলো জবালিবার পরই 
আর সব জায়গায় বাতি দেওয়া হইত। বাতি নিভিয়া গেলে কাঁড় খেলার 
নিয়ম ছিল। আমরা তো নাম মান্র খোলতাম, কিন্তু আম দেখিয়াছি, 
কেহ কেহ খেলায় পয়সা হারিত ও 'জাতয়া পয়সা পাইতও বটে। 
দেওয়ালর দিন বিশেষ বাত তৈয়ার হইত। কিন্তু সারা কার্তিক মাস 
ধরিয়াই কয়েকজন লোক তুলসচত্বরের উপর, ও আকাশে কাগজের লণ্ঠন 
ঝ্লাইয়া, বাতি 'দত। 

দশহরা বিশেষ করিয়া জমিদারদের উৎসব ছিল। কিন্তু নবর্শীতে 
এ বসি 



১৬ 

কখনও কখনও কালীপূজাও হইত। সেজন্য প্রাতমা আনা হইত, আর 
খুব ধুমধামের সঙ্গে পূজা হইত। আমি নিজের গাঁয়ে তো কালীপৃজা 

দেখি নাই, তবে আশপাশের গাঁয়ে কালপ্জা হইয়াঁছল, খবর শদানয়া 

আমাদের ছোটদের সেখানে দর্শনের জন্য পাঠানো হইল, আর আমরা গিয়া 
কালণ দর্শন করিলাম--সত্য সত্যই কালা, হ্যতে লাল পানপান্র আর খড়া। 

রামলশলার আঁভিষেকও প্রায়ই দশহরার 1দনে কি তাহার আগে-পরে 
হইত। ঠিক দশহরার দনাটিতে আমাদের পৃজনীয় ঠাকুরদাদা সব লোক- 

জন লইয়া এক ছোট মিছিল করিয়া বাহর হইতেন, নীলকণ্ঠ দর্শন 

করিয়া আসতেন। 

এসব ছাড়া আর একটি পার্বণ ছিল, তাহাতে সকলেই আয়া 

জুটিত। উহা ছিল অনন্ত চতুর্দশী ব্রত। এ ব্রত হইত ভাদ্র মাসের 
চতু্দশীতে। দুই প্রহর পর্যন্ত ব্লত থাকিত। কথা শানবার পর 

দুই প্রহরে পার, পায়েস খাইবার প্রথথা ছিল, সন্ধ্যায় কিছ খাওয়া চাঁলত 
না। সূর্যাস্তের পর জলট;কু খাওয়া পর্য্ত ছিল বারণ। এ ব্রতে আমরা 
ছোটরাও সকলে আসিয়া জুটিতাম। কথা শেষ হইলে এক ক্রিয়া হইত, 
যাহা ছোটদের পক্ষে খুব ফুর্তর ছিল। একটা বড় থালায় একটা কি 
দুইটা শশা রাঁখয়া দেওয়া হইত, আর কথক পাঁণ্ডিত উহাতে অল্প একট 
জল ঢালিয়া দতেন। কথা শনিবার জন্য যাহারা আসিত তাহারা সকলে 
এঁ থালায় হাত রাঁখত। আর পাণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিত--কি খ*জছ- লোকে 
জবাব দিত, অনন্ত ফল। তখন পশ্ডিত আবার জিজ্ঞাসা কারত- পেয়েছ__ 
উত্তর হইত--পেয়েছি। পাঁণ্ডিত বাঁলত- মাথায় রাখ-আর সকলে অমাঁন 
মাথার উপর জল ছিটাইত। ক্রিয়া শেষ হইয়া গেলে সকলকে অনন্ত দেওয়া 
হইত- এই অনন্ত ছিল একটা সূতায় চৌদ্দটি গিরা দেওয়া-সকলে তাহা 
নিজের নিজের বাহুতে বাঁধয়া রাখিত। আমাদের ছোটদের জন্য সূন্দর 
রঙ্গন কখনও কখনও রেশমের অনন্ত পটহেরাদের নিকট হইতে কিনিয়া 
আনা হইত। কোনও কোনও লোক সারা বৎসর বাহুতে অনন্ত বাঁধিয়া 
রাখিত, এজন্য তাহারা নিজেদের অনন্ত 'িজেদের হাতে মজবুং আর খুব 
লম্বা করিয়া তৈয়ার কাঁরত, যাহাতে তাহা স্াবধামত বাঁধা যায়। যে এই- 
ভাবে অনন্ত বাঁধত, সে মাছ মাংস খাইত না। এইভাবে যাহারা তুলসী- 
কাঠের মালা বা কণ্ঠী পারত, তাহারাও মাছ মাংস খাইত না। 

কথা, রামলীলা, রামায়ণ পাঠ আর এই সব ব্রত ও পার্বণের দ্বারা 
ধর্মজীবন সর্বদা জাগ্রত থাঁকত। এসব ভিন্ন মহরমে তাজিয়া রাখারও 
রেওয়াজ ছিল। ইহাতে হিন্দু মুসলমান সকলে আসিয়া মালিত। 

* জাতিবিশেষের নাম_যাহারা সূতা 'বাক্র করে। 



গ্রামের জীবন ১৯ 

জীরাদেই ও জমাপুরে কয়েকজন হিন্দুই কছ; সম্পন্ন ছিল, এজন্য 
তাহাদের তাজিয়া গাঁরব মুসলমানদের তাজিয়া হইতে বোঁশ বড় ও জাঁক- 
জমকের হইত। সমস্ত মহরম ধাঁরয়া প্রায় রোজই লোকে গদকা, লাঠি ও 

দাঁড় ইত্যাঁদ খোলত, আর 'পহলামের' অঙ্গশেষের দিন তো খুব বড় 
রকমের ভিড় হইত। প্রত্যেক গাঁয়ের তাজিয়া কারবালা পর্যন্ত পেপছানো 
হইত, আর সমস্ত রাস্তা শুদ্ধ ইয়া আলি, ইয়া ইমাম এই ডাক ছাড়া 
হইত, গদকা ইত্যাঁদর খেলা হইত। লোকদের মনে খুব উৎসাহ থাকত, 
হিন্দ এবং মুসলমানে কোনও ভেদ ছল না। শিরাঁণ আর িচোরণ (ভিজা 
চাউল আর গুড়) বিতরণ করা হইত, সকলেই তাহা লইয়া খাইত; কিন্তু 
মুসলমানের ছোঁয়া জল বা সরবৎ 'হন্দু খাইত না। মুসলমানরা ইহা 
থারাপ মনে কারত না। তাহারা বাঁঝত যে 'হন্দুদের ইহাই ধর্ম, তাই 
নিজেরাই সরিয়া ঘাইত। যেভাবে 'হন্দু মহরমে যোগ দিত, মুসলমানও 
সেইভাবে হোঁলর ফুর্তিতে যোগ দিত। আমরা ছেলের দল দশহরা, 
দেওয়াল আর হোলির দন মৌলবী সাহেবের শুভাশীবাদ বড়দের 
পড়াইয়া শুনাইতাম, আর তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা চাহিয়া মৌলবা 
সাহেবকে দিতাম। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই পর্বাদনের কথা মনে হইত। 
আর কাগজের উপর মৌলবী সাহেবের সাহায্যে সুন্দর ফুল আঁকয়া 
তাহা লাল, নীল, বেগ্ান রং-এ রঙ্গাইতাম। তাহার পর মৌলবাী সাহেব 

শুনাইতাম। উহাতে যাহা লেখা থাকিত, তাহাও এক অদ্ভূত জগ্গাখচুঁড় ; 
যেমন, দেওয়ালিতে আশাবাদ লেখা হইত, দেওয়াল আসলে পর হাঙ্গাম 
কর দেওয়ালে আমদে হাঙ্গামা জুলা* ইতাঁদ। দশহরার কবিতা হইত, 
দশহরায় চলেছেন রামচন্দর, ধরেছেন রূপ যোগ বা কলন্দর' ইত্যাদ। 
মাঁসক বেতন ছাড়া মৌলবাঁ সাহেবের প্রত্যেক বৃহস্পাতিবার কিছু পয়সা 
'জুমরাতী, বা বৃহস্পতিবারের প্রাপ্য, এবং পার্ণে শুভ প্রণামীর 
হিসাবেও কিছ: প্রাপ্য ছিল। 

তখনকার 'দনে গাঁয়ে মামলা-মকদ্দমা কম হইত। যেসব ঝগড়া 
হইত, গাঁয়ের পণ্টায়েং তাহার মীমাংসা কারয়া দিত। আর যাঁদ কোনও 
বিবাদ পণ্টায়েতের কথায় মীমাংসা না হইত তবে বাবা বা জোঠামহাশয়ের 
সামনেই তাহা পেশ হইত, তাঁহারাও পণ্ায়েতে বাঁসয়া মীমাংসা কাঁরিয়া 
দিতেন। হাঁ, কখনও কখনও চুরিও হইত বটে। বোনিয়াদের কিছু 
টাকাকড়ি ছিল্ল। তাহাদের ঘরে রারে ?স'ধ দিয়া চোর কিছু টাকাপয়সা 
উঠাইয়া লইত। একবার আমার মনে আছে, অন্য গাঁয়ের বাজার হইতে 

র সময় সন্ধ্যাবেলায় ডাকাত রাস্তায় টাকাপয়সা ও কাপড়চোপড় 
পর্যন্ত লুটিয়া লইয়াছিল। কোথাও এর্প ঘটলে থানা হইতে দারোগা 



০ 
আত্মকথা 

সিপাই আসিয়া পেখশছিত, আর গাঁয়ে দুই এক দিন থাকিয়া যাইত। 

তাহাদের গাঁয়ে আসা ভার হাগ্গ/মার কথা; সমস্ত গাঁয়ে হৈ চৈ পাঁড়য়া 

যাইত। যাহাদের উপর সন্দেহ হইত তাহাদের বাঁড় তল্লাঁস করা হইত। 
আর দুই তিন জনকে, যাহাদের চোর বলিয়া কুখ্যাত ছল, দারোগা 

পেপছিতেই ধাঁরয়া বাঁধিয়া মাটিতে ফোঁলয়া খুব 'পটাইত। সত্য হউক 
বা মিথ হউক, আশেপাশের গাঁ হইতেও চোর বাঁলয়া মনে কাঁরলে 

লোককে এইভাবে ধাঁরয়া আনা হইত ও বাঁধিয়া মাটিতে ফোলয়া রাখা 
হইত। এইভাবে পাঁচ সাত জন লোককে বাঁধয়া ফোলয়া রাখা হইয়াছে 
ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহারা পাঁড়য়া আছে, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। 

আমাদের ছোটখাটো একটা জমিদার ছিল। রায়তদের সঙ্গে 
মোকদ্দমা তো খুব কমই হইত। হয়তো কখনও কখনও কাছারি যাওয়ার 
দরকার পাঁড়ত। কিন্তু অন্য একজন জামদারের সঙ্গে, যাহার অংশও 
আমাদের এক গাঁয়ে ছল, অনেক দন ধাঁরয়া কিছু জামর জনা মোকদ্দমা 
চলিতেছিল। ঠাকুরদাদার সময় হইতে আরম্ভ কিয়া বাবার সময় পর্যন্ত 
এই মোকদ্দমা চলিতেছিল, আর তাঁহার মৃত্যুর পর দাদা পরামর্শ করিয়া 
উহার আপোষ কারয়া দিলেন। ছাপরায় দাদাকে পড়াইতে পাঠানো হইয়া- 
ছিল, নূনূ ছাপরায় যাওয়া-আসা করিতেন, তাঁহার দেখাশুনা করিতে আর 
মকদ্দমার তাঁদবর কারিতে। 

ইংরেজশ শিক্ষার আরস্ত 

প্রথমেই বাঁলয়াছি, দাদার দরুণ আমার সব বিষয়েই রাস্তা সাফ হইয়া 
যাইতোছল। আমি খন নিতান্ত শিশু, তখনই দাদাকে পড়াশুনা কারি- 
বার জন্য ?সওয়ানে পাঠানো হইল। দাদা কছাদিন সেখানে থাঁকল বটে, 
কিন্তু সেখানে কোনও বিশেষ সীবধা হইল না। একে তো সেকালে 
সিওয়ানে কোনও হাই স্কুল ছিল না; অন্য কোনও স্কুল ছিল 'কি না, তাহা 
আমার মনে নাই। আর এক কারণ ইহাও বটে যে, যাঁহার সঙ্গে দাদাকে 
রাখা হইয়াছিল, 'তানি দাদাকে সামলাইতে পারেন নাই। এক অগ্রবাল 
ভদ্রলোক সওয়ানে থাঁকতেন, তাঁহার সাঁহত বাবার খবঞরম্ধত্ব ছিল। 
দাদাকে তাঁহার নিকট পাঠানো হইল। কিছুদন দাদা* তাঁহার নিকট 
থাকিয়া গেল। ভদ্রলোকের বাঁড়র নিকট এক নূতন কুয়া খোঁড়া হইতে- 
ছিল। তাহাতে জল আঁসিয়াছিল, কিন্তু উপরের 'দকে তখনও পাকা করা 
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হয় নাই।. একাদন জল দোঁখতে ক খোঁলতে দাদা সেই কুয়।র কাছে গিয়া 
তাহাতে পীঁড়য়া গেল। প্রায় ডুবিয়া যাইতোছিল, অনেক কম্টে উপরে 
উঠানো হইল। সে ভদ্রলোক 'িিয়া পাঠাইলেন, এমন চণ্ল প্রকাঁতর 
ছেলের দেখাশুনা তাঁহাকে দিয়া চাঁলবে না৷ ইহার পরই দাদাকে ছাপরায় 
পাঠানো হইল, সেখানে জেলা স্কুলে নাম লিখাইয়া সে পাঁড়তে শুরু কাঁরিয়া 
দিল। ছনটির মধ্যে বাঁড় আসলে আমাদের নিকট ছাপরা আর ইস্কুলের 
কথা বলে, আমরা ছেলেরা অত্যন্ত উৎসুক হইয়া সেসব শুন। সম্ভবত 
নিজের জ্ঞান-ব্দ্ধতে তখনও পর্যন্ত এ অণ্বোর কয়েকাঁট গ্রাম ছাড়া, 
যেসব জায়গায় কখনও কখনও রামলনীলা বা অন্য মেলা দোৌখতে গিয়া 
থাকিব, আর কোথাও যাই নাই। হ্যাঁ, শ্বানয়াছলাম যে িনতান্ত 'শশু 
বয়সে মার সঙ্গে মামাবাঁড় গ্িয়াছলাম; সে জায়গাটা বাঁলয়া 'জিলায়, 
আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় আঠারো বিশ ক্রোশ দূরে । কিন্তু আমার সে 
কথা কিছুই মনে নাই। 

ছাপরাতে আমার পড়ার কথা স্থির হইয়া গেল, নূন্ মনে করিলেন 
একবার আমাকে সেখানে লইয়া গিয়া সবাঁকছ্ দেখাইয়া দেওয়া ভাল, আর 
আমাকে সঙ্গে লইয়াও গিয়াছিলেন। আমি ছাপরায় কয়েকটা দন দাদার 
সঙ্গে থাকলাম, তাহার পর বাঁড় ফিরিয়া আসলাম। যতদূর মনে পড়ে, 
এই আমার প্রথম রেলগাঁড়তে চড়া । কিন্তু এ-যান্রা স্কুলে ভার্ত হই 
নাই। জীরাদেইতে 'ফাঁরয়া মৌলবী সাহেবের নিকট আবার পাঁড়তে 
শুর করিলাম। ইহার মধ্যে এক দুর্ঘটনা হইয়া গেল। নূনূর মৃত্যু 

হইল। আমাদের বংশের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ আর এক পাঁরবার 
ছল; বাবু ফুলনপ্রসাদ বমাঁ সেই পাঁরবারের বংশধর। তাঁহার পিতা 
মমাবাঁড়তে আসিয়া মামার সঙ্গে থাঁকতেন। তাঁহার মামার সঙ্গে 
আমাদের কিছু পুরানো সম্বন্ধও ছিল, কন্তু তাহার চেয়েও ছিল তাঁহার 
নিজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা । হাতোয়া রাজসরকারে চাকার করিবার জন্য বহ:- 

দন হইতে এই দুই বংশের সম্পক্ণ নিকট হইয়াছিল। ফুলনবাবূর 'পতার 
বিবাহে নূন বরযান্রী হইয়া গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে তাঁহার কলেরা 
হয়। তান তো সারয়া উীঠয়া বাঁড় 'ফাঁরয়া আঁসলেন। "কিন্তু 
গ্রামেও খুব একচোট কলেরার ধূম দেখা দিল। সাঁরিয়া উঠিবার দুই তিন 
সপ্তাহ পরে তাঁহার আর একবার কলেরা হইল। সোঁদনকার কথা আজও 
আমার মনে পড়ে। দুপুরে প্রায় এগারোটার সময় রোগ শুরু হইল, 
আর রানেই তান চাঁলয়া গেলেন। বাবা যথাসাধ্য চাকৎসা করাইলেন। 
প্রায় ছয় ক্লোশৈর পথ দরোলী হইতে ডান্তার আনা হইল। প্রথমবার 
অসুখের সময় এই ডান্তার্ুই সারাইয়াছিলেন। কিন্তু সেকালে তো দ্রুত 
যানবাহন মিলিত না। 'ডা্কার হাতিতে চাঁড়য়া রাত্ি বারোটার সময় 
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আসিয়া পেণছিলেন, তান আসিয়া পেশছিবার আগেই নূনূর মতুয্ু হইয়া 
গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাড়তে বড় হাহাকার পাঁড়ল, ঠাকুরদাদার এ 
একই পত্র। বাহরের ও ভিতরের, বাঁড়র সমস্ত কাজকর্ম তিনিই 
সামলাইতেন। ঠাকুরদাদার বয়স তখন প্রায় ৭০ বংসর। আর নুনুর 

বয়স তখনও ৪৫-এর বোঁশ হয় নাই। বাবা বাঁড়র কাজকর্ম কাঁরিতে 

ভালবানিতেন না। এই কারণে সব কিছ? আরও বেবন্দোবস্ত ছিল, ফলে 
কিছুদিনের জন্য আমায় ছাপরা পাঠানো বন্ধ হইল। 

এক বছর দেড় বছর পরে আমাকে ছাপরায় পাঠানো হইল। ছাপরায় 

মাসে তিন-চার টাকা ভাড়ায় একটি ছোট বাসা লওয়া হইল। সেখানে দাদা 
থাকত, সঙ্গে থাকিত চাকর আর এক কায়স্থ রাঁধান, গোড়ায় কিছুকাল" 
তাহাকে পড়াইবার জন্য মাম্টারও রাখা হইয়াছিল, কিন্তু আম "গিয়া 
পেপছিবার সময় আর কেহ ছিল না। আমও তাহার সঙ্গে থাকিতে 
আরম্ভ করলাম, আর ছাপরা পেপাছবার কয়েকাঁদন পরেই জিলা স্কুলের 
অস্টম শ্রেণতে-সেকালে ইহাই ছিল সব চেয়ে নীচের শ্রেণী আমার 
নাম লেখানো হইল। আম সেখানেই এ বি.স আর নাগরী অআইইঈ 
একসঙ্গে শিখতে আরম্ভ কাঁরলাম; দাদা তখন দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীতে অর্থাৎ এক্ট্রান্স ক্লাসে পেশীছয়াছল। আমার 
জন্য কোনও শিক্ষক রাখা হয় নাই। স্কুলের পড়া ছাড়াও অন্য কিছ 
'জিজ্ঞাসা কারতে হইলে দাদাকে জিজ্ঞাসা কারতাম। আমাকে বাড়তে 
পড়াইবার জন্য মান্টার না রাখা খুব ভাল হইয়াছিল। স্কুলের বই খুব মন 
দিয়া পড়ার অভ্যাস হইয়া গেল। আর প্রথম হইতেই নিজের উপর 
খানিকটা বি*বাসও আদিল । বৎসরের শেষে দাদা এ্ট্রান্স পরাঁক্ষার জন্য 
তৈয়ার হইতেছিল, আর আম বাংসারক পরীক্ষা 'দিতে ছিলাম, পরীক্ষায় 
খুব ভাল নম্বর পাইয়াছলাম। আম শ্রেণীর মধ্যে প্রথম হইলাম, নম্বর 
এত বৌশ পাইলাম যে হেডমাম্টার আমাকে ডবল-প্রমোশন দেওয়ার কথা 
ভাঁবলেন। তখন স্কুলের হেডমান্টার ছিলেন শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী । 
তানি খুব নামডাকের হেডমাম্টার ছিলেন, খুব 'বিদ্বান ছিলেন বাঁলয়া 
লোকে মনে কাঁরত। স্কূলে তাঁহার প্রভাবও ছিল প্রচণ্ড, শুধু ছেলেরা 
নয়, শিক্ষকেরাও ভয়ে কাঁপতেন। পরণক্ষার ফল শোনানো হইল। 
আমাকে অস্টম শ্রেণী হইতে উপরের শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া হইল। 
তখন অস্টম শ্রেণীর উপরে সপ্তম শ্রেণী থাকত, তাহার উপরে ষষ্ঠ শ্রেণী, 
এইরুপ; নবম শ্রেণী সকলের নীচে, প্রথম শ্রেণী সকলের উপরে । আমরা 

ছেলেরা সব ফয়র্ত কারতোছ, এমন সময় চাপরাশি আসিয়া. ক্লাস- 
মান্টারকে বাঁলল যে হেডমান্টার মহাশয় আমাকে ডাকিতেছেন। হেড- 
মান্টার তাহাদেরই ডাকিতেন, যাহাদের বিরুদ্ধে কোন আভযোগ 
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থাকিত। আম খুব ভয় পাইয়া গেলাম, ভয়ে ভয়ে তাঁহার নিকট উপাঁস্থত 
হইলাম, কিন্তু সেখানে গিয়া ভয় দূর হইয়া গেল। তান জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন : তুমি ডবল-প্রমোশন নিয়ে সপ্তম শ্রেণীর বদলে ঝম্চ শ্রেণীতে 
যাবে? আম যেন একট ঘাবড়াইয়া গেলাম, খাঁনকটা খাঁশ, খাঁনকটা 
[বস্ময়, খানিকটা ভয়ও বটে যে, এক বৎসরের পড়াটা কেমন কাঁরয়া 
ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারিব। আম উত্তর কারলাম : দাদাকে জিজ্ঞাসা করে 
বলবো। তান জিজ্ঞাসা কাঁরলেন : তোমার দাদা কে? নাম শীনয়া তান 
হাঁসয়া ফেলিলেন। দাদাকে তান 'চাঁনতেন, কারণ দাদাকে তো 1তাঁনই 
পড়াইয়া এন্ট্রান্স পরাক্ষা দিবার অনুমতি 'দয়াছিলেন, সেজন্য দাদা ঘরে 
বাঁসয়া প্রস্তুত হইতোছিলেন। 'তাঁন বাললেন : ও কি একথা আমার চেয়ে 
বোশ বুঝতে পারবে যে ওকে জিজ্ঞাসা করতে চাও? আচ্ছা, "গিয়ে 
জিজ্ঞাসা করে এস। আম সেখান হইতে এক দৌড়ে দাদার কাছে আঁসয়া 
পেশীছলাম। স্বগাঁ় বাবু বাঁকোবহারীলাল, মৌলবী শফী দাাঁদ আর 
দাদা-তিন্জনে একসঙ্গে পরাক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আঁম 
সেখানেই গেলাম, আর িনজনেই এই খবর শ্যানয়া খুব খুঁশ হইল, 
নিজেদের মধ্যে কিছ সলা-পরামর্শও হইল, দাদার মনে হইল যে এক 
ক্লাস বাদ দিলে আমি পরে কাঁচা হইয়া পাঁড়ব, পরে আর পড়াশোনা 
ঠিকমত হইবে না। দাদা আমার সঙ্গে হেডামন্টার মহাশয়ের নিকট 
আসিল, তাঁহাকে নিজের মত জানাইল। হেডমান্টার হাঁসয়া আবার এ 
কথাই বলিলেন : তুমি ক আমার চেয়ে এবষয়ে বোৌশ বোঝ? ফলে 
আমাকে তিনি সপ্তম শ্রেণী ডিত্গাইয়া ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠাইয়া দিলেন। 
অলজ্পাঁদন পরেই দাদা পরাঁক্ষা দিতে পাটনা চলিয়া গেল, আর পরাক্ষার 
পর গেল জারাদেই গ্রামে। আম এ সময় ছাপরার বাসায় চাকর ও রাঁধান 
লইয়া একলা থাঁকিতাম। হাঁ, আমার মন্তবের সহপাঠী যমুনাভাই আর 
গঙ্গাভাইও আসিয়া ছাপরা স্কুলে নাম 'লখাইল। আমরা তিনজন ওখানে 
একসঙ্গে গ্রাকতাম ও পাঁড়তাম। তখন আমার বয়স দশ এগার বংসর। 

দাদা এন্ট্রান্স পাশ কাঁরয়া গেল, পাটনা কলেজে তাহার পাঁড়বার কথা 
হইল, এবং সে পাটনায় যাইতে প্রস্তুত হইল। কথা হইল যে আঁমও 
তাহার সঙ্গে পাটনায় চাঁলয়া যাই। তাহাই হইল। আমরা তিনজন 'সহ- 
পাঠী দাদার সঙ্গে পাটনায় গেলাম। দাদা পাটনা কলেজে নাম লেখাইল, 
আমরা ভার্ত হইলাম টি. কে. ঘোষ একাডেমিতে; সেকালে এই স্কুলের 
খুব সুনাম ছিল। অনেক ছেলে এখানে পাঁড়ত। এ স্কুলে গিয়া আম 

মহাশয়ের মতের চেয়ে ঠিক ছিল; আমি প্রাতদিন অনুভব কাঁরতাম যে 
অন্য ছেলেরা অনেক বিষ্লয়ে আমার চেয়ে বোশ জানে। আমি এই অভাব 
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পূরণের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সেখানেও বাসায় পড়াইবার জন্য কোনও 

মাষ্টার ছিল না। যাহা কিছ জিন্াসা করিবার, তাহা দাদা কি তাহার 

সঙ্গীদের মধ্যে কাহারও 'নকটে জানয়া লইতাম। 

ছাপরায় যাইয়া আমার অভ্যাস হইয়াছল, রোজ 'বকালে স্কুল হইতে 

ছুটি হইলে ঘরে ফিরিয়া কিছু খাওয়া-দাওয়া কাঁরয়া ফুটবল কি অন্য 
িছ; খোলবার জন্য স্কুলে আবার চলিয়া যাওয়া। ফুটবল ও ক্কিকেট_ 
বিশেষ করিয়া এই দুই খেলাই চলিত। উপরের ক্লাসের কয়েকাট ছেলে 
ও মান্টার মহাশয়দের কেহ কেহ--বিশেষ করিয়া হেডমাম্টার মহাশয় 
টোনসও খোঁলতেন। পাটনার স্কুলে খেলাধূলার কোনও ব্যবস্থা ছিল 
না_এই অভাব আমরা খুবই বোধ কাঁরতাম। স্কুলের হাতা বড় ছিল না) 
কিন্তু যেটুকু জায়গা ছিল, তাহার মধ্যে আমরা বল লইয়া ঘাইতাম, আর 
খানিকটা দৌড়ধাপ করিয়া চলিয়া আসিতাম। দাদা খেলাধূলায় খুব পটু 
ছিল, ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলায় অনেকটা আগাইয়া ছল, পাটনা 
কলেজেও তাহার নাম ছিল। আমরা কখনও কখনও খেলা দোঁখতে পাটনার 
মাঠে যাইতাম। 

পাটনায় “সোমবার” মেলা শ্রাবণ মাসের প্রাতি সোমবার ধূমধামের 
সঙ্গে হইত। আমরা এ মেলায় খুব ফ্যার্ত কারয়া যাইতাম, আর ছোট- 
থাটো জিনিস 'কাঁনবার জন্য দাদাকে ধাঁরতাম। মনে আছে, একবার একটা 
আত সন্দর মার্ত কিনিবার জন্য আম খুব 'ীজদ কাঁরয়াছলাম, দাদাকে 
সেটা 'কানয়া দতে হইয়াছল। একবার এ সোমবারের মেলায় বাঁকে- 

দাদাও সঙ্গে ছিল। চোর ধরা পড়ে। তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়, 
 বাঁকেজী ও দাদা দুইজনকে এজাহার দিতে হইয়াছিল। এ মোকদ্দমা 
দেখিবার জন্য- যতদূর মনে পড়ে সেই প্রথমবার__কাছারি গিয়াছিলাম। 

পাটনায় আমাদের গাঁয়ের একজন ভদ্রলোক চাকারর খোঁজে আমাদের 
বাসায় থাঁকিতেন। দাদার সঙ্গে তাঁহার বন্ধৃত্ব ছিল। ওখানেও আমরা 
একটা বাসা ভাড়া কাঁরয়া বাঁকেজীবাবূর সঙ্গে একত্রই থাঁকতাম। এ 
ভদ্রলোকটি ছিলেন ছোট-খাটো এক পালোয়ান। কসরতও জানতেন। 
তিনি উঠানে ছোট এক আখড়া কাঁরয়া সেখানে সকলকে দিয়া কসরত 
করাইতে ও সকলকে কুস্তি খাইতে শুরু কারলেন। একাঁদন কুঁ্তি 
শিখাইতে "গয়া বাঁকেজশর চোট লাগিয়া গেল, আর তাঁহার পায়ের ব্যথা বেশ 
[িছনাদন চাঁলল। ইহার পর কুস্তি ও আখড়ায় উৎসাহ কমিয়া গেল। 

আমরা যখন পাটনায় ছিলাম তখন প্লেগের নাম প্রথম শ্যান। তখন 
' বোম্বাই হইতেই এই ভয়ঙ্কর রোগের খবর শুনা গিয়াছিল। ধকল্তু 
. অজ্পাঁদন পরে ছাপরা জেলায়ও ইহা আড্ডা জমাইয়া লইল, আর অল্প- 
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বিস্তর এখনও কিছ7-না-কিছু রহিয়া ?গয়াছে। এই সময়ে খুব দুভিক্ষও 
হইয়াছিল; ছুটিতে গাঁয়ে গিয়া দোঁখলাম, লোকের সাহায্যের জন্য সরকার 
অফিসার আসিয়াছে, এবং আমাদের বাড়িতে উঠিয়াছে। 

পাটনায় প্রায় দুই বংসর কাটিল। দাদা এফ. এ. পরাক্ষা দিল, আম 
ষ্ঠ হইতে পণ্চম, পণ্চম হইতে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিলাম। পরণক্ষা দিয়া 
দাদা বাড়ি চলিয়া গেল, আর আমি, গঞ্গাভাই, ষমুনাভাই পাটনায় 
চাকরদের লইয়া নিজেরাই দুই তিন মাস থাকলাম । গরমের ছুটি হইলে 
বাঁড় গেলাম। 

বিবাহ 

পণ্চম শ্রেণীতে পাঁড়বার সময়, না চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিবার পর, কখন 
আমার বিবাহ হইয়াছিল ঠিক মনে নাই-বোধ হয় আমি তখন পণ্ম 
শ্রেণীতেই পাঁড়তাম। গরমের ছহাটর সময়েই ববাহ হয়। আমরা যখন 
ছাপরায় পাঁড়তাম তখনই ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমার মৃত্যু হয়। ইহাদের 
অসুখের খবর পাইয়া আমরা সকলে ছাপরা হইতে জীরাদেইতে আস; 
আমাদের সকলের সামনেই দুইজনে অজ্পাঁদনের তফাতে চলিয়া গেলেন। 
এজন্য এখন আমার পিতাই বাঁড়র মালিক হইলেন, আমার বিবাহের 
বন্দোবস্ত তাঁহাকেই কারতে হইল। 

আমার *বশুর মহাশয় আরায় মোক্তার কারতেন। তাঁহার ছোট এক 
ভাই বািয়াতে ছিলেন উাকল। দুইজনে জীরাদেই আঁসলেন। বাবা 
আমাকে ভিতরে মার কাছ হইতে ডাকাইয়া আনাইলেন। উ*হারা আমাকে 

গেলেন। 'িছাদন পরে ণতলক" হইল, প্রথামত কাপড়, বাসন ইত্যাঁদ 
ছাড়া টাকাও আসিল। যতদূর মনে পড়ে, টাকার জন্য বাবা বোশ কিছ? 
চাপ দেন নাই। তাহা হইলেও তাঁহারা নগদ ও জিনিসপত্র মিলাইয়া প্রায় 
দুই হাজার টাকা পাঠাইয়াছিলেন। আমার বয়স ছিল তখন বারো বছরের 
কিছ; বেশি । 

লোকে মনে কারিত। আজকাল তো পাঁচসাত হাজারও লোকে কম বলিয়া 
মনে করে। তিলক যতবোঁশি টাকার হয়, বরযান্লীও ততবেশিই যাওয়া 
দরকার, মেয়ের জন্য ততই বেশি অলগকার যাওয়া চাই। আমার বিবাহের 
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সময় বাবার আর্ক অবস্থা ভাল ছিল না। একে তো তিন চার বৎসরের 

মধ্যে পরিবারে একের পর এক তিনটি মৃত্যু ঘটয়াছিল, প্রত্যেকের শ্রাদ্ধেই 
খরচ হইয়াছল যথেম্ট। তাহার উপর দরর্ভক্ষের জন্য জাঁমদারদের 

আদায়পন্র কম হইয়া গিয়াছিল। খরচ বাড়িয়া গগিয়াছল। আমাদের পড়ার 
জন্য ছাপরা ও পাটনায় প্রাতি মাসে কিছু-না-কিছু নগদ পাঠাইতে হইত। 
বহ্াদন ধারয়া এক মোকদ্দমার শ্মনাঁন চলিতেছিল, খরচও হইতোছল 

বোশ। এইসব বাধা সত্তেও বিবাহে খরচ করিতেই হইবে। কারণ 
তাহাতেই বংশের গোরব। 

অলঙকার প্রভৃতির বাবদ যাহা খরচ, তাহা তো তাঁহারা খুবই কাঁরলেন।' 
বরঘাত্রীর আয়োজনও কম কাঁরতে চাহেন নাই, কারণ তাঁহাদের 'সময়ে 
ইহাই প্রথম বাহ, আর যাঁদ পুরানো মাত্রায় খরচ না হয় তাহা হইলে 
লোকে বাঁলবে, ভাইয়াজীর (আমার ঠাকুরদাদাকে সকলে এই নামেই ডাকত) 
মৃত্যুর পরই বাড়ির মানসম্মান কাময়া গেল; এইজন্য বাবার মত ছিল যে 
এই বিবাহে কোনও প্রকারেই আড়ম্বর যেন কম না হয়। আমাদের 
এখানে বিবাহে মিছিলের জন্য অনেক হাতি ঘোড়া চাহয়া জোগাড় করা 
যায়। মিছিলের আরও িনিসপন্র চাহিলে প্রাওয়া যায়। বিবাহের দন 
ছিল 'কড়া লগনসা” অর্থাৎ গ্রহ ভাল থাকার জন্য দিনক্ষণ ভাল ছিল, 
তাহাকেই 'কড়া লগন' বা শুভলপ্ বলা হইত । এ দিন ববাহ করা অনেকে 
শুভ মনে কারত। লগনসার দিন চাঁহয়া জানিস পাওয়া কাঁঠন হইত, 
কারণ বহুলোক চাহত; আমার বরযান্রীর জন্য অনেক হাতি ঘোড়া 
চাওয়া হইল কিন্তু লগনসার জন্য সেসব কিছু পেপীছতে পারল না। 
পেশীছিল একটাই হাতি আর দচারটা ঘোড়া । 

আমার বিবাহ হইবার কথা ছিল বালিয়া জেলার দলন-ছাপরা গ্রামে । 
জীরাদেই হইতে ১৮।২০ ক্রোশ দূরে । দুইদিনের রাস্তা । পথে সরষ 
নদী (র্ঘরা) নৌকায় পার হইতে হইত। বরযান্রীরা জীরাদেইয়ের 
বিবাহসংক্রান্ত সব কাজকর্ম শেষ কাঁরয়া রওনা হইল। হাতিঘোড়া কম 
বালয়া পালকী লইতে হইল, জিনিসপত্র চলিল গোরুর গাগঁড়তে। বরের 
জনা আনা এক বিশেষ পালকীতে আম চঁললাম। বাড়তে এক প্রকাণ্ড 
ঘোড়া ছিল: দাদা তাহাতে চাঁড়য়া চাঁলল। দাদা সকলকে রওনা কাঁরয়া 
দিয়া সকলের শেষে সকলের 'িছনে চিল, আর দুপুরের খাওয়ার জায়গা 
যেখানে স্থির ছিল সকলের আগে সেখানে পে্শছিল। বন্দোবস্ত অনেক- 
খানি দাদার হাতে 'ছিল। বাবা দিলেন পালকণতে, অন্যান্য আত্মীয় 
কুট-দ্বেরা পালকী বা অনা যান-বাহনে চাঁড়য়া যাইতোঁছলেন। 

বরের পালকী হইত বড় কিলম্ভূতাঁকমাকার ধরণের। উপরে ছায়ার 
জন্য ছাত থাকত না, কাপড়ের ছই বাঁধয়া লওয়া হইত। জোম্ঠ মাসে 



বিবাহ ৫, 

বিবাহ হইয়াছল। খুব গরম পাঁড়য়াছল। গরম হাওয়াও খুব জোর 
চাঁলয়াছিল। আমার এঁ পালকাীতে যাওয়ার কথা । হাওয়ায় এ ছইও 
উীঁড়য়া যাইতোছল। পালকী ছিল রূপার। তাই ওজনে বেশ ভার, 
কাহারদের পক্ষে ভার সামলানোই কঠিন, তাহার উপর হাওয়ার জন্য ছই- 
গুলি বেলুনের মত কাজ করিত। বেচাঁরিদের ভার মুস্কিল। রোদ ও 
হাওয়া, আমি দুইয়েরই আক্রমণ সহ্য কারিতে লাগিলাম। 

কোনও মতে দিনটা কাটল, রাত্রে সরযূর তারে এক গ্রামে আড্ডা 
পাঁড়ল। কাঁচাপাকা রসুই হইল। সকলে আহারাঁদ কাঁরল। সকালে 
পরঘ্ পার হইলাম। িনিসপন্র, পালকাী, গোরুর গাঁড়, বলদ, ঘোড়া 

করাইবার চেষ্টা শুরু হইল। হাতিও ছিল তেমান, নদী পার হইতে 
চাহতেছিল না। কিছু দূরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসল । আবার 
অনেকগূলি নৌকার মাঝে রাখিয়া পার কারবার চেষ্টা দেখা গেল, কিন্তু 
সকলই ব্যর্থ হইল। শেষে ঠিক হইল হাতি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, হাতি 
বিনা বরঘান্র রওনা হইল। বাবার মনে এ বিষয়ে বড় দুঃখ, বরযান্রীদের 
মিছিলে একটাও হাতি গেল না। আমার যেখানে বিবাহ হইতেছে, সেখান 
হইতে অল্প দূরেই বাবারও বিবাহ হইয়াছল। তখন ঠাকুরদাদা ছিলেন 
হাতোয়ার দেওয়ান, আর সেই বরযান্রায় পণ্টাশটা হাতি "গয়াঁছল। বাবার 
মনে এই কথাটাই 'বিশধতেছিল যে, যেখানে তাঁহার বিবাহে পণ্টাশটা হাতি 
গিয়াছিল সেখানে তাঁহার ছেলের বিবাহে একটাও হাত লওয়া গেল না। 
কিন্তু কি করা! বরযাব্ী তো 'ফারয়া আসতে পারে না, হাতির 
ঝামেলায় এতটা সময় লাগয়া গেল যে এঁ গ্রামে পেশছিতে রাত হইবে 
বলিয়া ভয় হইতে লাগিল। বরযান্রীরা খুব জোরে চলিল। দুপুর 
বেলায় যে জায়গায় পেশছাইবার কথা ছিল সেখানে পেশীছতে তিনটা 
চা'রটা বাঁজয়া গেল। সেখানে আহারাঁদ কাঁরয়া বরযাতীর দল অগ্রসর 
হইল। রাত হইয়া গেল। ইহার মধ্যে এক ঘটনা ঘঁটিল। বরপক্ষ যখন 
গাঁ হইতে দুই-একমাইল দূরে, তখন দুই [তিনটা হাতি আসতে দেখা গেল। 
তাহারা অন্য কোনও বরযান্রীর দলের সঙ্গে গিয়াছিল, তাহাদের কাজ 
শেষ কাঁরয়া ফাঁরতোছিল। মাহ্তদের সঙ্গে কথা হইল। তাহাদের 
কিছ টাকা দিয়া বরযান্নীর সঙ্গে যাইতে রাজি করানো হইল । এইভাবে 
হাতির আকাত্ক্ষা তো একপ্রকার মিটিল। কিন্তু বরযান্রী পেশীছতে 
পেশীছিতে রাত দশটা এগারটা বাঁজয়া গেল। 

ওদিকে লোকেরা ঘাবড়াইয়া যাইতে ছিল- ব্যস্ত হইয়া পাঁড়তেছিল। 
শেষে বরঘান্রীরা পেশছাইয়া গেল। আমার" অভ্যাস ছিল ঠিক সন্ধ্যাতেই 
ঘুমাইয়া পড়া, 'ববাহের জন্য যে সে অভ্যাসের 1কছ: ব্যাতব্রম হইল তাহা 



৮ আত্মকথা 

নয়। বরযান্র পেশছিবার পূর্বেই আম পালকীতে খুব ঘুমাইয়া পাঁড়য়া- 

[িলাম। পেণছাইবার সময় কোনও প্রকারে জাগানো হইল; আর বর- 

পরিচযর কাজ শেষ হইল। বিবাহের অন্যান্য অনুষ্ঠানও একে একে 

নিবহি হইল। গ্রীষ্মকালে দুইদিনের ভ্রমণ, আর তাহাও পালকীতে। 

সন্ধ্যায় ঘুমাইবার অভ্যাস, তাহার উপর এতটা ক্লান্তি। আমার পক্ষে 

জাগিয়া থাকাই ছিল একটা কঠিন সমস্যা। সব রীতি রক্ষা হইল। 
আমার শুভবিবাহও সেই রাত্রে নিবহি হইল। আজ আমার সেই রাঁতি 
সবটা মনে নাই। আমাকে কি কারিতে হইয়াছিল তাহাও মনে নাই। 
ছেলেবেলায় আমার বোন পুতুলের বিয়ে দত, আঁমও তাহার সঙ্গে 
খোঁলতাম। এ বিবাহ আমার পক্ষে এ রকমই একটা ব্যাপার হইয়াছিল ।' 
আম না বাঁঝলাম বিবাহের মহত্ব, না অনুভব কাঁরলাম যে আমার উপর 
কোনও দায়িত্ব আসল। বিবাহ 'স্থর করা বা এইসব রীত রক্ষা করা 
কোথাও আমার হাত ছিল না। পণ্ডিত, নাপিত, নিজের বাঁড়র বা 

শেষটায় লোকে বুঝিয়া লইল যে আমার বিবাহ হইয়াছে। আমার তো 
এইটুকুও জ্ঞান ছিল নাযে কি হইল। এটুকু অবশ্য বুঝলাম যে 
আমার বৌঁদাদ যেমনভাবে বাঁড় আঁসিয়াছিলেন, এভাবে একাদন কেহ 
আমার বধূ হইয়া আঁসবে। 

আমাদের এখানে এখনও চলন আছে যে কখনও কখনও ববাহের পর 
পরই মেয়েকে লইয়া আসে না। 'কছাাদন পর ছোট-খাটো এক বরপক্ষের 
দল যায়, গিয়া মেয়েকে লইয়া আসে । ইহাকে দ্বরাগমন বলে। আমার 
বিবাহের পরেও বধূকে সঙ্গে সঙ্গে আনা হইল না, এক বংসরের পর 
দ্বরাগমনে বরপক্ষ গেল, তখন তাহাকে আনা হইল। বরপক্ষ দুই দন 
থাকিয়া ফিরিয়া আসিল। *বশুরবাঁড়র লোকেরা বরযান্রী দেরি কাঁরিয়া 
যাওয়ায় আর আশানুরূপ পুরা আড়ম্বর না হওয়ায় কিছুটা অসন্তুষ্ট 
ছিল। কিন্তু তাহারা যখন বরপক্ষ হইতে মেয়েকে ও অন্যান্য সকলকে 
দেওয়া কাপড়, মঠাই ইত্যাঁদ দোখতে পাইল, তখন তাহাদের রাগ দূর 
হইল, আর সকলে খুব খ্ঁশ হইয়া গেল। আমার মনে হয়, বরকে 
দৌখয়াও বাঁড়র মেয়েরা ও অন্যান্য অভ্যাগতেরা খাঁশ হইয়া থাকবে, 
যাঁদও আমার কাছে তাহার কোন প্রমাণ নাই। 

এক বৎসর পরে দ্বরাগমন হইল, বধু বাড়তে আসিল। দ্বরাগমনে 
বরযান্রীর দল বিবাহের দল অপেক্ষা ছোট হইত। এবার দুদু একটা হাতি 
জুটিয়াছল, সেগুলি বরযাব্লীদলের সঙ্গে সঙ্গে শিয়াছিল। আমাদের 
দেশে বড় কঠোর পা, আম দৌখয়াছি বধ্ঠাকুরাণী যখন আসিলেন তখন 
তাঁহার সঙ্গে দুইজন দাসী আঁসিয়াছল, তান কেবল এ দুইজনের সঙ্গেই 



ববাহ ২৯ 

কথা বাঁলতে পাঁরতেন। জীরাদেইতে একটা কামরার মধ্যে থাঁকতেন। 
কখনও বারান্দায় বাঁহর হইবার অনুমাত 'ছিল না। তখনকার 'দনে কম- 
বয়সী পুরুষ চাকরই ঘরের ভিতর যাইতে পারিত। আর যাহাদের জন্ম 
আমাদের মা-জ্যেঠিমার সামনে গাঁয়ের মধ্যে, যাহারা নিতান্ত 1শশুকাল 
হইতে নিজেদের মায়ের সঙ্গে আঁঙ্গনা দয়া যাওয়া-আসা কাঁরত, তাহারা 
যাইত। যাহারা বয়স্ক চাকর, তাহারা বাঁড়র ভিতর যাইত না। একজন 

পচক ছিল, সে রস্ই কাঁরতে আঁঙ্গনায় যাইত। 'কন্তু সেও ঘাইবার 
পূর্বে ডাক ছাড়িয়া চীৎকার কাঁরত, আর অমাঁন আমার মা-জ্যোঠমা ঘরের 
মধ্যে চাঁলয়া যাইতেন, তখন সে গিয়া রসুই ঘরে ঢাঁকত। সেখান 
হইতে কোনও জিনিসের দরকার হইলে সে কোনও দাসীকে ডাকিয়া 
চাহিয়া লইত। আর বাহরে যাইবার সময় আবার সেইমত চিৎকার করিয়া 
সবাইকে সরাইয়া দিবার পরে তবে বাঁহরে ঘাইত। 

বধৃঠাকুরাণী তো তাঁহার ঘর হইতে বাহরেই আসতেন না। 'িত্য- 
ক্লিয়ার জন্য ঘরের বাহিরে আসিতে হইলে প্রথমে সকলকে সরাইয়া দেওয়া 
হইত। লোকের মধ্যে অন্য কেহ সঙ্গে থাকত না, শুধু জীরাদেইয়ের 
মেয়েরাই থাঁকিত। পুরুষের মধ্যে তো কেহ আঁ্গনায় থাকিতই না, 
কোনও ছোট ছেলে থাকিলে তাহাকেও সরাইয়া দেওয়া হইত। ইহাতেও 
যথেষ্ট পরদা হইত না, তাঁহার বাপের বাঁড়র ঝরা কাপড়ের পরদা 
লাগাইয়া তাঁহাকে লইয়া যাইত। আম খুব ছোট ছিলাম। এইজন্য আম 
কখনও বা খেলাধূলা করিতে করিতে তাঁহার ঘরে চাঁলয়া যাইতাম। আর 
দুই একবার হয়তো তাঁহার মুখও দেখিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমার মা 
জ্যেিমা আর 'দাদও যখন তাঁহার ঘরে যাইতেন তখন তান ঘোমটা 
টানিয়া বাঁসয়া থাঁকতেন। জাীরাদেইয়ের কোন ঝিও সেখানে যাইতে 
পারিত না। 

দবরাগমনের পরে আমার স্ত্রী যখন আসিল তখন তাহার সঙ্গেও এসব 
গণ্ডগোল আসিল। সেসব অনেকাঁদন ধাঁরয়া চলল; আর আস্তে আস্তে 
কাঁময়া গেল। বাপের বাঁড়র দাসীরা চলিয়া গেল। জারাদেইয়ের একাঁট 
দাসাঁ যাওয়া আসা করিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে কিছ কিছু কথাবাতা 
কাঁহবার অনুমাঁত হইল, আর মা যতাঁদন বাঁচয়াছিলেন ততাঁদন না আমার 
বধূৃঠাকুরাণী, না আমার স্ত্রী, কেহই স্বাধীনভাবে নিজের নিজের ঘর 
হইতে আত্গিনায় বেড়াইতে বা বাঁসতে পারতেন না। আমার অবস্থা 
তো এই 'ছন্ধুন্যে, আম যখন ছুটতে কখনও গাঁয়ে আসতাম, তখন 
বাহিরেই শুইতাম। রান্রে সকলে ঘ্মাইলে মা ঝিকে পাঠাইতেন আমাকে 
জাগাইয়া আনবার জন্য, আর সে আমাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া সঙ্গে 
কাঁরয়া, আমার স্ত্রী যেখানে থাঁকিত সেই ঘরে রাখিয়া আদসিত। ঘমের 
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চোটে এ সময় আমার রান্র জাগা কঠিন হইত। আর শেষে যত চেষ্টাই 

হউক কিছুতেই জাগিতাম না। পরের দিন মা বা জ্যোঠমা গ্রালাগালি 
দিতেন যে রাতে জাগি না, ডাঁকলেও আঁস না। ভোরবেলা যখন সকলে 
ঘুমাইয়া থাঁকিত, তখন উঠিয়া চলিয়া আসতে হইত। বাঁহরে খাটিয়ার 
উপর ঘুমাইয়া পাঁড়তাম, যাহাতে কেহ টের না পায় যে রাত্রে অন্য কোথাও 
গিয়াছলাম। এমন কি, আমার সঙ্গের চাকরও খুব সামান্যই টের পাইত 

রান্ধে আমি কোথায় যাই। 
পদরি জন্য স্বামী-স্ত্রীর দেখাসাক্ষাৎ এইরুপই হইত। আম তো 

ছেলেবেলা হইতেই বাঁড়র বাহরেই বোশ থাঁকয়াছ। কখনও ছ7াটিতে 
বাঁড় গেলে দেখাসাক্ষাতের সযোগ সাবধা হইত। তাহাও হইত এই 
ভাবে। এই জন্য যাঁদও আজ প্রায় চুয়াল্লশ-পণ্য়তাল্লিশ বংসর হইল 
বিবাহ হইয়াছে, ন্তু সবাঁদন গাঁণলেও সম্ভবত আমরা দুজনে যত 
বৎসর তত মাসও একসঙ্গে থাঁকয়াঁছ কিনা সন্দেহ। পাঁড়বার সময় 
কাটিল পাটনা, ছাপরা ও কিকাতায়। ওকালাত কারবার সময়ও আম 
কলিকাতায় বরাবর একলাই থাকিতাম। পাটনায় আসবার পরও দুই 
একবার বাঁড়র লোকজনের সঙ্গে অল্পাঁদনই একক্র 'ছলাম। অসহযোগ 
আরম্ভ হওয়ার পর তো বাঁড় যাওয়ার সময় আরও কম পাইতাম, আর 
কাজের ঝঞ্চাটে বাঁড়র লোকেদের সঙ্গে রাখবার না ছিল স্াবধা, না 
ছিল অবসর। 
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দাদা এফ. এ. পরীক্ষা পাশ কাঁরয়া গেলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল কাঁলকাতায় 
গিয়া মোডকাল কলেজে পড়েন। সেকালে বিহারীদের মধ্যে কেহ মোঁড- 
কাল কলেজে পাঁড়ত কিনা সন্দেহ। একে তো কাঁলকাতায় যাওয়া, তাহাতে 
সেখানকার খরচ জুটানো মুস্কিল। দাদার কাঁলকাতায় যাওয়ার কথা 
যখন স্থির হইয়া গেল, তখন প্রশ্ন হইল, আম কোথায় পাঁড়ব? আমার 
কলিকাতায় যাওয়া উচিত হইবে না মনে হইল। দাদা কাঁলকাতায় গেলেন, 
অমাঁন আমাকে পাঠনো হইল পাটনা হইতে নাম কাটাইয়া, স্ক্াতোয়া স্কুলে 
নাম লিখাইবার জন্য। সেখানকার অবস্থা ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের। 
লেখাপড়া শিখাইবার প্রণালী ছাপরা জলাস্কুল ও পাটনা ট. কে. ঘোষ 
আফাডেমী-দুই জায়গা হইতে কিছ? স্বতন্ম প্রকারের । প্রথমে তো ভাত 
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হইতেই কিছ; গোলমাল হইল। মাম্টার বাঁললেন 'তাঁন পরীক্ষা কাঁরয়া 
ভার্ত করিবেন। 

কোনও প্রকারে ভার্ত তো হইলাম। পড়াইবার প্রণালী এইরূপ ছিল 
যে, যাহা কিছ পাঠ দেওয়া হইত, বিশেষ করিয়া ইীতহাসের পাঠ, তাহা 
পরের 'দিন কণ্ঠস্থ কারয়া আসিতে হইত। মাল্টার মহাশয় বাঁলতেন, 
পাঠটা শোনাও; আর সকলকে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত বই বন্ধ করিয়া 
মুখে মুখে শোনাইতে হইত। এইরুূপে না বাঁঝয়া কোনও কিছ কণ্ঠস্থ 
শোনানোর অভ্যাস আমার ছিল না। শব্দ মনে রাখবার শান্তও আমার 
কম ছিল। প্রায় ছয় মাস এঁ স্কুলে থাকলাম, ?কন্তু হয়তো একাঁদনও 
পূরাপূরি পাঠ মুখস্থ করিতে পারি নাই। আমার চেষ্টার ব্ুটি ছিল 
না, কিন্তু আমি মুখস্থই করিতে পারিতাম না। আমাকে কেহ বাঁলয়া 
দিয়াছেন যে যাঁদ কোন কিছ একশ কুঁড়বার আবাঁন্ত করা যায় তাহা 
হইলে উহা 'নশ্চয়ই কণ্ঠস্থ হইয়া যাইবে। আঁম খুব পাঁরশ্রম কাঁরয়া 
একশ কুড়িবার আবাৃত্ত কারতে চেষ্টা কারতাম, ?কন্তু তবু পাতার পর 
পাতা মুখস্থ কারতে পারতাম না। আমার অভ্যাস-মতো সেই সন্ধ্যায় 

শুইয়া পাঁড়তাম আর গোটা চারেকের সময় বিছানা হইতে উঠিত'ম। 
হাতোয়ায় একশ কুঁড়বার আবৃত্তি করিবার জন্য কখনও কখনও রান 
দেড়টা-দুইটাতেই উীঁঠতাম। এত করিয়াও পাঠ সম্পূর্ণ করতে পারতাম 
না। স্কুলে মাম্টারমশাই অবস্থা দেখিয়া কখনও কখনও রাগ করিতেন, 
আর বাঁলতেন, এ ছেলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভার্ত কারবার মতই নয়, আর 
ধমক 1দতেন, তোমাকে পণ্চম শ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়া হইবে। এসব 
আমার পক্ষে মমান্তিক কম্টের কারণ ছিল; ওখানে আমার যত দুঃখে 
দিন কাঁটত, পাঁড়বার সময় আর কোথাও অত কম্ট পাই নাই। কখনও 
কখনও মনে হইত, হয়তো এক ক্লাশ ডিঙ্গাইয়া না গেলে এই অবস্থা 
হইত না। 

শেষে খুব অসুখে পাঁড়লাম। বাংসরিক পরীক্ষার সময় পর্যন্ত 
অসুস্থই থাঁকলাম। বাংসারক পরাক্ষা দিলে হয়তো কোনও রকমে পাশ 
কাঁরয়া উপরেব শ্রেণীতে উঠিতে পারিতাম, আর সমস্ত সমস্যার সমাধানও 
হইত। ছনটিতে দাদা বাঁড়তে আসলে সব কথা শুনিলেন। তাঁহার মত 
হইল, বাংসারক পরণক্ষা দিয়া উপরের ক্লাশের প্রমোশন লওয়ার কোনও 
দরকার নাই। এ স্কুল ছাঁড়য়া আবার ছাপরা জেলা স্কুলে 'ফারয়া আসাই 
ভাল হইবে। ত্বাহাই 'ঠিক হইল, আর আম সেখান হইতে আবার ছাপরা 
স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতেই ভার্ত হইলাম। 

ও'দকে দাদারও অদ্ভুত অবস্থা । কোনও কারণে মোঁডকাল কলেজে 
তাঁর নাম লেখা হয় নাই। তান আবার পাটনায় ফিরিয়া বি. এ. ক্লাশে 
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পাঁড়তে শুর; কারলেন। যেহেতু আমার নাম হাতোয়া স্কুলে লেখা 

হইয়াছিল, সে জন্য সেখান হইতে আমাকে তাড়াতাঁড় আবার পাটনায় 

লইয়া যাওয়া উচিত বাঁলয়া মনে হয় নাই। আঁম ছয় মাস পযন্ত 

হাতোয়াতেই থাকিয়া গেলাম । 
স্কুলের পড়ানোর উপরই আমি ভরসা রাখতাম, কখনও বাড়িতে 

পড়াইবার জন্য কোনও মাম্টার রাখা হয় নাই। হাতোয়ায় পড়া 1শাঁখতে 
গিয়া হয়রান হইয়া আমি একজন মান্টারমশায়ের বাঁড় যাইতাম; তিনি এক- 
শ্রকার কুটুম্বও ছিলেন। 'তানি পড়াও দিতেন, 'কন্তু আমি একাঁদনও 
পাঠ শেষ কারতে পার নাই। এ স্কুল হইতে চাঁলয়া আসায় আমার পক্ষে 
এক মস্ত লাভ হইল। ছাপরায় পেশাছিয়াই যেন হারানো বুদ্ধি ফিরিয়া 
আঁসল। ছাপরা স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে অনেক ছেলে ছল; এজন্য উহা 
তন ভাগে হইত। সেখানে একজন বাঙ্গালী মাম্টার ছিলেন, তাঁহার নাম 
রাঁসকলাল রায়। আম যে সেক্সনে ছিলাম তিনি ছিলেন তাহার ক্লাশ- 
মান্টার। লোকটি খুবই ভাল ছিলেন। পড়াইবার প্রণালীও 'ছিল চমৎকার । 
ছেলেদের সঙ্গে খুব ভাব ছিল। ছেলেরাও তাঁহাকে খুব মান্য কাঁরত। 
যাঁদও তান আমাদের ক্লাশমান্টার ছিলেন, তব অন্যান্য সেকৃসনেও 
পড়াইতেন; আর চতুর্থ শ্রেণীতে প্রায় সব ছান্রকেই জানিতেন। আমার 
উপর তাঁহার খুব অন:গ্রহ ছিল। চতুর্থ শ্রেণীতে শুধ্ যে ছাব্রসংখ্যাই 
বোৌশ ছিল তাহা নহে, ভাল ভাল ছাব্রও 'ছিল। তাহাদের কেহ মধ্য 
শবদ্যালয় হইতে পাশ কারয়া ছাব্রবৃত্তি লইয়া আঁসয়াঁছল। গাঁণত, 
ভূগোল, হীতহাসের জ্ঞান তাহাদের ছিল যথেষ্ট। কারণ এসব বিষয় 
তাহারা 'হিন্দীতে পাঁড়য়া ফোলয়াছল। আর পড়া জানিসই ইংরেজীর 
মাধ্যমে এখানে আবার পাঁড়তে হইত। অ্পাঁদনের মধ্যেই মান্টারমশায় 
অনুভব করিলেন, আর আমার সঞ্গীরাও বুঝতে পারল যে আমিও 
একজন ধারালো ছেলে । 

রাঁসকবাবু আমাকে বিশেষ যত্র কাঁরতে লাঁগলেন। আম এতগ্ীল 
ছেলের মধ্যে কোনও পরাঁক্ষাতেই এখনও প্রথম হইতে পার নাই। 'কন্তু 
রাঁসকবাব্; আমাকে বাঁলতেন : দেখ, পাঁরশ্রম কর, শেষে তোমার ও রামান্- 
গ্রহের মধেই প্রাতিদ্বান্দধতা, অন্য সকলের ধার থাকলেও তোমার চেয়ে 
নীচে পড়েই থাকবে। জান না কেন তান এইরূপ বাঁলতেন। কিন্ত 
ফল তো দাঁড়াইল এর্প--শুধু তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে দুই 
তিন বৎসর লাগল। বাংসারক পরীক্ষায় আমার স্থান. হইল চতুর্থ । 
কিছ; প:রচ্কার পাইলাম। কিন্তু অন্যেরা বোঁশ পাইল । তৃতীয় শ্রণীতেও 
তানি পড়াইলেন, আর একজন মাম্টারও পড়াইলেন, যাঁহার স্মাতি আজও 
তেমনই আছে, আর 'যান আজও জাবত আছেন। তাঁহার নাম বাবু 
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রাজেন্দ্প্রসাদ। তিনি ইতিহাস পড়াইতেন। আর পড়াইবার ধরণ তাঁহার 
এমন সুন্দর ছিল যে সমস্ত বিষয় গঞ্পের মত মনে থাঁকয়া যাইত। 
হাতোয়ায় পড়াইবার প্রণালীর ঠিক উলটা "ছল তাঁহার ধরণ; যে নিজের 
ভাষায় সব বিষয় ভালমত প্রকাশ কাঁরতে পারিত, তাহারই প্রশংসা হইত। 
আঁম এ কাজ সহজে করিতে পারিতাম, আর হাতোয়ায় কষ্ট কারয়া যে 
কণ্ঠস্থ কারবার চেম্টা করতাম, তাহা হইতে মাঝে মাঝে ভাল ভাল শব্দ 
ও বাক্য আসিয়া যাইত। নিজের বাদ্ধি ও কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা, দুইয়ে 
মিলিয়া ভাল জানিস দাঁড়াইত; মাম্টারমশাইএর তাহা খুব ভাল লাগত । 

তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠলাম, বাংসরিক পরীক্ষায় হইলাম 
তৃতীয়। এইভাবে দ্বিতীয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে উঠিবার পূর্বে যে 
পরাক্ষা হইল তাহাতে আমি প্রথম হইলাম। রামান:গ্রহ হইল দ্বিতীয় । 
রাঁসকবাবূর কথা ঠিক ঠিক ফলিল। আমার সঙ্গে সঙ্গে রাঁসকবাবূরও 
যেন প্রমোশন হইতে থাকল; তিনি চতুর্থ হইতে তৃতীয়ে, তৃতীয় হইতে 
দ্বিতীয়ে, দ্বিতীয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে পড়াইতে লাগিলেন। ইহার 
মধ্যে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বদাল হইয়া গেলেন। আর রাঁসকবাবৃও কয়েক- 
দিনের জন্য অন্য স্কুলে বদাঁল হইয়া চলিয়া গেলেন। রাজেন্দ্রবাব আর 
ফিরিয়া আসলেন না, কিন্তু রাঁসকবাবু ফিরিয়া আঁসলেন। আর 
আমাদের সকলের, বিশেষ করিয়া আমার, আহ্মাদের সীমা থাকল না। 

রাসকবাবু শুধু যে শিক্ষাদানে পটু ছিলেন তাহা নহে। ছেলেদের 
চরিত্রের দিকেও দৃষ্টি রাখতেন। স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে সকলের চেয়ে 
বোশ ও গভীর ছাপ আমার উপর তাঁহারই পাঁড়য়াছিল। এঁদকে তো 
বাবু রাজেন্দ্প্রসাদ ও মিনি ফারসী পড়াইতেন সেই মৌলবী সাহেবের 
যথেষ্ট প্রভাব 'ছিল, কিন্তু রাঁসকবাবু বাঁড়র লোকের মত ছিলেন। 
তাঁহাকে ভয়ও কাঁরতাম, ভালও বাঁসতাম। তান পড়াইতেন যেমন, তেমনই 
আবার ভাল ভাল কথা বাঁলয়া চন্তাধারাও মাজত কারতেন। যাঁদও 
আম পাটনায় দুই বংসর থাকিয়া আসিয়াছলাম, কিন্তু এত কম বয়সে 
ফিরিয়া আসিয়াছলাম যে আমার তেমন কিছ জ্ঞানই হয় নাই। রাঁসক- 
বাবু কিছ? কিছু দেশের কথাও বালতেন, আর কেমন কারয়া পাঁড়য়া 
শুনিয়া লোকে উন্নাতাশখরে পেশছিতে পারে সোদকেও দৃষ্টি দিতেন। 
আমি এন্ট্রান্স ক্লাশে পেশীছলে পর তান সোজাসুজি বাঁলয়া দিলেন : 
মেহনৎ কর, তুমি ইউনিভারাঁসাঁটতে উশ্চ্ু জায়গা পেতে পার। আমি 
ইহার অর্থ বুঝতে পাঁর নাই। তবে এইটুকুই বৃঝিয়াছলাম যে, হয়তো 
বান্ত পাইতে পাঁর। 

যেবার আম দ্বিতীয় শ্রেণীর বাৎসারক পরীক্ষা দিতে ছিলাম, সেবার 
ছাপরায় প্লেগের খুব প্রকোপ। দুইদিন পরীক্ষা দেওয়ার পর আমার 

৩ 
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গলা ফুলিল ও খুব জবর আঁসিল। তৃতীয় দনে আর পরীক্ষার জন্য 
বাঁসতে পারলাম না। বাড়তে খবর গেল। বাবা ঘাবড়াইয়া চাঁলয়া 
আদিলেন এবং আমাকে জীরাদেইতে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি নিজেই 
ওষধ দিলেন, আর আমি আরাম হইয়া গেলাম। বুঝিলাম না যে, আমার 

প্লেগই হইয়াছিল, না শুধু গলাফোলা! কিন্তু প্লেগ বাঁলয়াই সন্দেহ হইয়া- 
ছিল। সকলে খুব ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল, আর এ অবস্থায় ঠিক সময়ে 
স্কুলের ফি দেওয়া হয় নাই, নাম কাটা গিয়াছিল। পরাঁক্ষার ফল দেখা 
গেল দুইটি বিষয়ে আম প্রথম হইয়াঁছলাম, আর এত বোঁশ নম্বর পাইয়া- 
ছিলাম যে, বাঁক দুই শবষয়ে পরাক্ষা না দিয়াই পাশ করার পক্ষে উহা 
যথেষ্ট মনে করা হইয়াছিল। সেই সময় বদল হইয়া নূতন হেডমান্টার 
আসিয়া গেলেন, আর তিনি আমার অননুপাস্থাতিতেই প্রমোশন "দয়া 
দিলেন। কিন্তু প্রমোশন পাইয়াও 'ফ না দেওয়ার জন্য নাম তো গেল 
কাটা। আম সারয়া উাঁঠলে কয়েকাঁদন পর গিয়া আবার নাম লেখাইয়া 
পাঁড়তে শুরু করিলাম। 

একদিন রাসিকবাবু আমাকে বাঁললেন : তোমার নাম কাটা যাওয়া ভাল 
হয় নি। নিয়ম অনুসারে এন্ট্রান্স পাশ করার পর সেই সব ছেলেদেরই 
বৃত্তি পাওয়ার কথা, যারা অন্তত এক বছর একই স্কুলে পড়ে। এখন 
তুম যথেস্ট নম্বর পেলেও বৃত্ত পেতে পারবে না। কিন্তু এক উপায় আছে, 
ডাইরেক্টর সাহেবের কাছে তোমার বাবাকে দিয়ে একটা দরখাস্ত পাঠাও, 
তান যেন তোমাকে এই নিয়ম থেকে অব্যাহতি দেন। আম এক 
দরখাস্ত পাঠাইলাম, তাহাতে লেখা হইল যে প্লেগ হওয়ার জন্য আম 
বাড়তে ছিলাম, ফি দিতে পাঁর নাই, তাই নাম কাটা গিয়াছে; এছাড়া 
পরাঁক্ষার ফল ইত্যাঁদ দেখাইয়া বলা হইল যে, আশা করা যায় যে বান্ত 
পাইতে পাঁর, কিন্তু এই নিয়মে বাধা হয়। হেডমাম্টার দরখাস্ত দেখিয়া 
বলিলেন : এর কোনও প্রয়োজন নেই। 'নিয়ম বদলাবার আঁধকার ডাই- 
রেক্টরের নেই, আর আমিই বা দরখাস্তের উপর সুপাঁরশ কার কেমন করে? 
তোমার প্লেগ হয়োছল, কি হয় নাই, তার আম ক জান! 'াকৎসা তো 
হয় নি। এজন্য ডান্তারের সার্টীফকেটও আম দিতে পার না। কোনও 
সপাঁরশ না কারয়াই তান দরখাস্ত উপরে পাঠাইলেন। 

রাঁসকবাবুর আপশোষ থাঁকল যে হেডমান্টার সৃপাঁরশ কারলেন না। 
আর তান মনে করিয়াছলেন যে, এই অবস্থায় ডাইরেক্টর বাঁঝ মঞ্জর 
কারিবেন না। তানি আমাকে সান্বনা দিলেন যে দরখাস্ত দিলে ক্ষাত তো 
কিছ হইবে না। নিয়ম এইর্প ছিল যে, দরখাস্ত ইনস্পেন্টরের মারফতেই 
পাঠাইতে হইবে। সেইজন্য যাঁদও সে-দরখাস্ত ডাইরেক্টরের নামেই ছিল, 
তব, প্রথমে গেল ইনম্পেক্টরের নিকট; ইনস্পেন্টর দরখাস্ত পাঁড়য়া তাহা 
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আর ডাইরেক্রের নিকটে পাঠানো প্রয়োজন মনে কাঁরলেন না, তাহা নিজেই 
মঞ্জর করিয়া পত্র লিখিয়া জানাইলেন। হেডমাম্টারমহাশয় আমাকে ক্লাশেই 
বাঁললেন : তোমার দরখাস্ত. ইনস্পেক্টর মঞ্জুর করে ফেরত পাঠিয়েছেন। 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বাঁললেন : আম জান না, ইনস্পেন্রের মুঞ্হর করার 
কোনও আঁধকার আছে কি না, তবে তা নিয়ে তোমার চিন্তা করার 
কিছ? নেই। 

রঁসিকবাবু এ সংবাদ শুনিয়া খুব খুশি হইলেন, আর আমাকে বেশি 
করিয়া উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এমন কি, নিজে কিছু না লইয়াও নিজের 
বাড়তে ডাকিয়া আম যেখানে যেখানে কোনও অসুবিধা বোধ কাঁরতাম 
তাহা বুঝাইয়া দিতেন, এবং রোজ রোজ তাগাদা কারতেন : তুমি এভাবে 
পড়, এটা পড়, ওটা পড়। তাঁহার মনে একথা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছল 
যে, আম বিশ্বাবিদ্যালয়ে উচ্চস্থান আঁধকার করিতে পারব । আমার মতো 
ছেলে ইউনিভারাসিটিতে উচ্চ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, আমার কিন্তু 
এ ধারণাই ছিল না। 

তখনকার দিনে ছান্রদের তন প্রকার বাঁন্ত দেওয়া হইত। সমস্ত 
জেলায় প্রথম দুই তিন জন ছেলের জন্য দশ টাকার দুই তিনাঁট বাত্ত; 
দ্বিতীয়ত, সমস্ত বিভাগে প্রথম দুই তিন জন ছেলের জন্য দুই তিনাঁট 
মাসক পনেরো টাকার বৃত্ত, আজকালকার পাটনা ও 'ন্রহৃত বিভাগের 
সাতাঁট জেলা এই বিভাগের অন্তভূন্তি ছিল। তৃতীয়ত, সমস্ত বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম দশজনের জন্য মাঁসক কুঁড় টাকার বৃত্তি নাট 
ছিল। বহার ছিল বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত, আর কালিকাতা ি*ব- 
বিদ্যালয়ের এলাকা বাংলা, বহার, ডীঁড়ষ্যা, আসাম ও বর্মা জাঁড়য়া ছিল। 
একটাই পরাঁক্ষা হইত, আর এই সমস্ত প্রদেশের ছেলেদের মধ্যে যাহারা 
সকলের উপরের স্থান অধিকার করিত, সেই দশজন ছেলেরই বিশ টাকা 
কাঁরয়া বৃত্ত মিলিত। আমার উচ্চাভিলাষ বড় জোর দশ কি পনের টাকার 
বৃত্তি পর্যন্ত উঠিত, ইহার উপর কখনও যায় নাই। কিন্তু ইহার জন্যও 
আম মনে কাঁরয়াঁছলাম যথেম্ট পাঁরশ্রমের প্রয়োজন, আর আঁম যথেম্ট 
পারশ্রমও কারতাম। 

পরাক্ষায় আমি প্রথম হইলাম, এবং অনেক নম্বর পাইলাম। বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরাঁক্ষা দিবার অনুমতি তো পাইলাম; কিন্তু এক হাঙ্গামা 
মিটাইতে হইল। একটা বিষয় ছিল ড্রইং, তাহাতে পরাক্ষা দেওয়া ছিল 
ইচ্ছাধীন। কিন্তু বৃত্তর জন্য ফল বিচার কারবার সময়ে তাহার নম্বরও 
যোগ করা হইত। যাঁদও আম অন্য সব বিষয়ে যথেষ্ট নম্বর পাইয়া 
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গিয়াছি, কিন্তু ড্রইংয়ের মান্টার মহাশয় ইউানিভারসাটিতে ড্রইং পরাক্ষা 
দিবার অনুমাত দিতে অস্বীকার কারলেন। ড্রইং-এ বিশ-পণচশ নম্বর 
পাইতে পারিতাম, ইহাতে পরাঁক্ষাই যাঁদ না দিই, তাহা হইলে তো আর 
এই বিশ-পণচশ নম্বর পাইবই না, বৃত্তি পাওয়াও কাঠন হইবে। অনেক 
বলা কওয়ার পর মাম্টার মহাশয় এই সর্তে অনুমতি দিলেন যে, এীদন 
হইতে পরাক্ষার সময় পযন্ত আম রোজ এক ঘণ্টা ড্রইং কাঁরব। আম 
এই সতে" রাজি হইলাম, আর তাহা মানিয়াও চলিলম। ফল ভালই 
হইল, কারণ হয়তো এইরূপ না করিলে ড্রইং-এ পশচশ নম্বর আসিত না, 
আর আমি যে স্থান পাইয়াছিলাম, তাহাও পাইতাম না। অবশেষে 

পরীক্ষার দন নিকটে আসিল, আমি কয়েক দিন আগেই পরাক্ষা দিবার 
জন্য পাটনা চলিয়া গেলাম। 

পরীক্ষা দিয়া পাটনা হইতে বাঁড় 'ফাঁরলাম, দাদাও ছনটিতে বাড় 
আমিলেন। তান কালকাতা হইতে 'ফাঁরয়া পাটনায় নাম লেখাইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু খুব অস্মস্থ হইয়া পড়ায়, ডান্তারদের উপদেশে 
এলাহাবাদে পাঁড়তে যান। সেখান হইতে তান ম্যূর সেন্ট্রাল কলেজ 
হইতে এ বংসর বি. এ পাশ কারয়া এমূ. এ ও বি. এল পাঁড়বার জন্য 
আবার কিকাতায় গেলেন। এলাহাবাদে ও কাঁলকাতায় 'ছলেন বাঁলয়া 
তিন ছনটিতে বাঁড় আসিয়া অনেক কিছু গল্প করিতেন, আমি খুব 
শ্রদ্ধার সঙ্গে সে সব শুনিতাম, যতদূর সম্ভব মনেও রাখিতাম। সম্ভবত 
১৮৯৯ সালে তান এলাহাবাদ হইতে বাঁড় আসেন। স্বদেশীর কথা 
বলিলেন, আর সেখান হইতে স্বদেশী কাপড় লইয়া আসিলেন। তখন 
হইতেই আম স্বদেশী কাপড় পারতে শুরু কার, আর যতদিন গান্ধীজশ 
খদ্দরের কথা বলেন নাই, ততাঁদন বরাবর স্বদেশী কাপড়ই পাঁরতাম। 
শদ্ধ; একবার কিছু বিলাত কাপড় 'কানিয়াছলাম, সেকথা পরে বাঁলব। 
না হইলে তো এ সময় দাদা নিজে শুরু করিলেন, আমাকে দিয়াও 
স্বদেশী কাপড়ের বাবহার শুরু করাইলেন। তান তো আর কখনও 
বিদেশী কাপড় কেনেনই নাই। খদ্দর চালু হইবার পর খদ্দর ভিন্ন অন্য 
স্বদেশী কাপড়ও কখনও কেনেন নাই। 

স্বদেশীর বিচার শব্ধ কাপড় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না, যথাসম্ভব 
অন্য জিনিস কেনার সময়েও ওকথা মনে রাখা হইত। বিশ্বাবদশলয়ের 
পরাঁক্ষা দিবার জন্য আমি বিশেষ করিয়া দেশী কলম ও নিব লইয়া- 
ছিলাম। দাদা বরাবর এলাহাবাদ ও কাঁলকাতা হইতে এ সমস্ত জিনিস 
আনিয়া দিতেন। এখন আমার সন্দেহ হয়, অনেক জিনিস যাহা আমি 
অজ্ঞতাবশত স্বদেশী বলিয়া কানিতাম, তাহা হয়তো স্বদেশ ছিল না. 
দোকানদার আমাকে ঠকাইয়া দিয়া দিত। তবে আমার শ্রদ্ধা ছিল 
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লইতাম। ৰ 

গ্রম্মের ছ7ীটতে আমরা যখন সন্ধ্যার সময় একাঁদন বেড়াইতে বাঁহর 
হইয়াছ, এমন সময় কে একজন আসিয়া বাঁলল, পরাক্ষার ফল গেজেটে 
বাহির হইয়াছে। আমরা সাউয়ানে গেলাম, কিন্তু শুধু এইটুকু জানলাম 
যে, আর্মি প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছি । তখনও বৃত্তর ফল বাহির হয় 
নাই। কয়েকাঁদন পরে এরূপ এক সন্ধ্যায় বেড়াইবার সময় একজন আ'সয়া 
তার 'দিয়া গেল, তাহাতে লেখা ছিল যে, আম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম 
হইয়াছি। দাদা তার পাঁড়য়া খুব খুঁশ হইলেন, আর আমরা দৌড়াইতে 
দৌড়াইতে বাঁড় আসিয়া বাবাকে সে-কথা জানাইলাম। বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রথম 
হওয়ার যে কি অর্থ তাহা দাদা বাবাকে বূঝাইয়া দিলেন, আর বাবা, মা ও 
বাঁড়র অন্যান্য সকলের আনন্দের অন্ত রাঁহল না। দাদার সঙ্গে পরামর্শ 
কাঁরয়া প্রথম হইতেই ঠিক করিয়া রাঁখিয়াছিলাম যে, পাশ কারিয়া কাঁল- 
কাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজেই পাঁড়ব। এন্ট্রাস পরাক্ষার দরখাস্ত 
পাঠাইবার সময়ে তাহাতে 'লাখয়াও 'দিয়াছিলাম যে যাঁদ বাঁত্ত পাই তবে 
প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঁড়য়াই তাহা ভোগ করিব। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে 
আমার কলিকাতায় যাওয়া শনঘ্রই "স্থির হইয়া গেল। 

ছাপরা স্কুলে পাঁড়বার সময় সেখানকার এক পাঁণ্ডতজীর সঙ্গে 
থাঁকতাম। তানি খ.ব প্রাসদ্ধ জ্যোতিষী, আজও বাঁচিয়া আছেন। তাঁহার 
নাম হইল পণ্ডিত বিক্লমাদত্য মিশ্র। তিনি ছিলেন আমার আঁভিভাবক- 
স্থানীয়। পাণ্ডতজী নিজে বিদ্যার্থীদের পড়াইতেন, আর প্রাতাঁদন 
সরযূতে স্নান করিতেন- অন্য কাহারও ছোঁওয়া জলও গ্রহণ কাঁরতেন না। 
প্জা-পান খুব হইত, সেখানে হাতোয়ারাজের এক ছোট ঠাকুরবাঁড়ও 
ছিল। আমাদের ছোটদের উপর এ সবের প্রভাব যতটা পড়া উাঁচত ততটা 
পাঁড়য়াছিল। আমরা নিজেদের কঠোর সনাতনী বাঁলয়া মনে কাঁরতাম, 
আর কোনও আর্ধসমাজীকে পাইলে তাহার সঙ্গে তর্কও জহড়িয়া দিতাম। 
স্কুলে হেডপন্ডিত ছিলেন মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন 'ন্রপাঠী। স্কুলে 
আম ফারাসি পাঁড়তাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে তাঁহার নিকট কিছ 
সংস্কৃত পাঁড়তেও আরম্ভ করিলাম। লঘুকৌমুদীর কয়েকটা সূত্র মুখস্থও 
কারলাম; কিন্তু চালাইতে পারিলাম না। ছাপরা স্কুলের স্মাতি আজও 
জাঁগয়া আছে, এখনও তাহা সুন্দর ও সুখময় হইয়া আছে। আমার মনে 
আছে, ছনটি ছাড়া কখনও বাঁড় যাইতাম না। ছুটিতে বাঁড় গেলে মা 
প্রায়ই আরও কিছুদিন আটকাইয়া রাখিতে চাহিতেন। কিন্তু আমি 
তাহাতে সহজে রাজ হইতাম না। ছুটিতে তো জীরাদেইতে প্রচুর 
খেলাধূলা করাই মস্ত কাজ ছিল, চিক্কা খেলিতেই সমস্তটা সময় 



কাটয়া থাইত। দাদাও বাড়তে আসিয়া আমাদের সঙ্গে খেলায় 

যোগ দিতেন। 
ছাপরায় জীবনযান্না ছিল খুব সাদাসিধা। টাকা কখনও কাছে থাকিত 

কিনা সন্দেহ; ওখানে একজন মুদির সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল যে সে সমস্ত 
[জানিসপন্র আমাদের জোগাইবে। এই নিয়ম দাদার ছাপরায় পড়ার সময় 
হইতে চলিয়া আসিতেছিল। রোজকার ফর্দ লাঁখিয়া পাঠাইলে এ মাঁদর 
কাছ হইতে চাল, ডাল, ঘি, কাঠ আর জলখাবারের জন্য কচর-মিঠাইও 
আসত । সে জাতিতে ছল হালয়াই, তাই সব জিনিস জোগাইতে পাঁরত। 
এ রকম একজন ছিল যে তরকাঁর বাড়তে পেশছাইয়া দিত। মুদি 
জীরাদেইতে আসত, ফর্দ দাঁখল কারত, হিসাব হইত, আর তখনই 
সেখানে তাহার টাকাটা পাইয়া যাইত। তরকারর জোগানদারকে আর 
জীরাদেইতে আসিতে হইত না, পাওনা 'হসাব কাঁরয়া এখানেই একজন, 
যে মামলা-মকদ্দমা দেখিবার জন্য ছাপরায় যাওয়া-আসা করিত সে, প্রাপ্য 
টাকা দয়া দত। স্কুলের বেতনের টাকাও সে-ই দিয়া দিত। কাপড়ের 
দরকার হইলে সেই নিয়া দিত। এইর্পে ছাপরায় পাঁড়বার সময় 
আমার হাতে টাকাপয়সা বড় একটা আসত না। 

বাঁড়র অবস্থাও তেমন ভাল 'ছিল না। জামার তো ঠাকুরদাদা আর 
নূনূর সময়ে যেমন তেমনই ছিল। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর পর হইতে 
ধাবা খাঁনকটা মনাস্কলে পাঁড়লেন। আমাদের খরচের জন্য নগদ টাকা 
জোটাইতে তাঁহার কষ্ট হইত। জাীরাদেইতে মুদির টাকাও সর্বদা 'মালিত 
না। কখনও কখনও কোনও গ্রামের তহশীলদারের নামে চিঠি যাইত, আর 
সে জীরাদেই হইতে সেই গ্রামে গিয়া সেখান হইতে টাকা লইত। ছাপরার 
খরচ কম হইত, আর এইভাবে কোনও প্রকারে চাঁলয়া যাইত। আম 
কখনও টাকার অভাব ব্যাঁঝ নাই। তাহার এক কারণ এই ছিল যে, দাদা 
এদিকে নজর দিতেন এবং ছুটির মধ্যে আিলে কিছ; না কিছ ব্যবস্থা 
কাঁরয়া দিতেন। কিন্তু মাসে মাসে দাদার খরচ এলাহাবাদে পাঠাইতে 
হইত। ইহাতে বাবার প্রায়ই কষ্ট হইত। 'কল্তু [তান 'স্থর কাঁরয়া- 
ছিলেন যে, যাহাই হউক না কেন, ছেলেদের পড়াইবার খরচ কোনওর্পে 
জুটাইতেই হইবে। 

একজন দেওয়ানজী ছিলেন 'যাঁন জাঁমদাঁর দেখাশোনা কাঁরিতেন। 

জানিতেন। ঠাকুরদাদা বাঁচিয়া থাঁকতে বাবা জামদাঁর দেখেন নাই, তাই 
তাঁহাকে দেওয়ানজীর উপর নির্ভর কাঁরতে হইত। আমার মনে আছে, 
দাদার পরাঁক্ষার ফি জমা দিতে হইবে; তাঁহার পর আসিল যে কোনও 
শাদস্টি দিনের পর্বে পণ্ঠাশ কি ষাট টাকা ফি দাখিল কাঁরয়া দিতে 



হাতোয়া স্কুলে ভার্ত-_ছাপরা স্কুলে প্রত্যাবর্তন ৩৯ 

হইবে, না হইলে এক বৎসরের জন্য পরাক্ষা দিতে পারবে না। বাবার 
কাছে তো টাকা ছিল না; দেওয়ানজী মফস্বল হইতে টাকা 'দতে পারলেন 
না। বাবা বড়ই সঙ্কটে পাঁড়লেন। মাতৃদেবীর সোনার হার বন্ধক রাখয়া 

কোথাও হইতে টাকা আনাইয়া ঠিক সময়ে পাঠাইলেন। সবাক 
থাকলেও এমন স্তরে অবস্থা আসিয়া পেশীছয়াছিল যে কখনও কখনও 
রান্না চড়াইতেও দোঁর হইয়া যাইত। দাদা বাঁঝয়াছিলেন যে, এ সমস্ত 
দেওয়ানজীর অব্যবস্থার ফল আর সেজন্য রাগও কাঁরতেন খুব, কিন্তু 
িছু কাঁরতে পারতেন না। ছুটির মধ্যে একবার আসিয়া তানি কিছু 
কিছ কাজকর্ম দেখিতে শুরু কাঁরলেন; কিন্তু যতাঁদন এলাহাবাদে 
পাঁড়তেন, ততাঁদন বিশেষ কিছ কাঁরতে পারেন নাই। 

জামদারর আয় বৎসরে প্রায় সাত-আট হাজার টকা, তাহার মধ্যে 
সরকারি মালগুজার দয়া পাঁচ হইতে ছয় হাজার টাকা বাঁচিত। একশ 
বিঘা জিরাতের খেত ছিল, তাহাতে যথেন্ট ধান, গম, মকাই, অড়হর, যব 
ইত্যাঁদ হইত, আর আখ হইতে গুড় তৈয়ার করিয়া কিছু নগদ টাকাও 
পাওয়া যাইত। এই খেতই আমাদের ছেলেবেলায় সর্বদা ঘরভরা ধান 
দিত। গোর মাহষ প্রচুর দুধ দিত আর কয়েক জোড়া বলদও ছিল। 
কিন্তু এই সময় না জান কি হইল। বাঁড়র খরচের জন্যও পুরাপাাঁর 
ধান হইত না, চাল ও গম 'কানিতে হইত। বাবা লোকসানের পর লোক- 
সান দেখিয়া কয়েকাঁদনের জন্য চাষবাসের কাজ বন্ধও কাঁরয়া 'দয়াছলেন। 
সে সময় খানিকটা কম্টে গিয়াছিল, কিন্তু বাবা ধৈর্য ধাঁরয়া থাকিতে, 
আর লোকদের কথায় কথায় বালিতেন : আমার দুই ছেলেই আমার ধন- 
দৌলত । 

এ বিষয়ে আর একাঁট ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য । নূনূর মৃত্যুর 
সময়ে ঠাকুরদাদা ও বাবা রাহিয়া গেলেন। আমরা ছিলাম ছোট। উপরে 
বাঁলয়াছি ঠাকুরদাদাই সমস্ত জমিদারিটা িনিয়াছলেন, আর সবকিছু 
ছিল তাঁহারই উপাজন। নূনূর থাকিবার মধ্যে ছিল একটি মেয়ে, তাঁহার 
মৃত্যুর পর কেহ আসিয়া ঠাকুরদাদাকে বুঝাইয়াছিল যে, তাঁহার দেহান্ত 
হইলে এ মেয়ে ও আমাদের জ্যেঠমার কম্ট হইতে পারে। এজন্য কিছু 
না কিছ: ব্যবস্থা করিয়া রাখা প্রয়োজন। ঠাকুরদাদা স্থির কারলেন যে, 
উইল করিবেন; সে উইল সাঁউয়ান হইতে তৈয়ারী হইয়া আঁসল। সেই 
অন্সারে, জ্যেঠমার খরচের জন্য বৎসরে প্রায় হাজার টাকা আয় হয় 
এমন দুইখানি গ্রাম তিনি যাবজ্জীবন ভোগ-দখল কারবেন, আর বোনকে 
সমস্ত জাঁমদারর সাত আনা ভাগ দেওয়া হইবে । আমাদের সকলের জন্য 
বাকি রাহল নয় আনা। 

পারবার বরাবর একান্নবতর+ ঠাকুরদাদা এইরূপ উইল করিতে পারেন 
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ক না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। উইল না করিয়া যাঁদ তাঁহার মৃত্যু হইত, 
তাহা হইলে বাবাই সমস্ত সম্পীন্তর মালিক হইতেন, জ্যেঠিমা শুধু 
খাওয়া-পরা পাইতেন, মেয়ে কোনও ভাগই পাইত না। এজন্য কোন কোন 
লোক পরামর্শ দিয়া ঠাকুরদাদাকে উইল কারবার কথা ব্ঝাইয়া 'দিয়াছিল। 

বাবাকে এসম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। সমস্ত ব্যাপার ঠিক কাঁরয়া 
রেজিম্টার একদিন রেজিষ্টার কারবার জন্য জীরাদেইতে আসিলেন। 

তাঁহার উহা অস্বীকার কারবার আঁধকার থাকবে না, সব পাকা. বন্দোবস্ত 
হইয়া যাইবে । রোঁজম্টার জীরাদেইতে পেশছিবার পরই বাবা সমস্ত কথা 
বূবিতে পারিলেন। ঠাকুরদাদা তাঁহাকে সাক্ষী হইতে বাঁললেন। তাঁহার মনে 
কিছ সন্দেহ জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছল যে, বাবা হয়তো তাহাতে আপান্ত 
কারবেন। বাবা ঠাকুরদাদাকে পরিন্কার বাঁললেন : আপাঁন যা হুকুম 
করবেন আমি তাই পালন করব। আপাঁনই তো আমাকে খাইয়ে পাঁরয়ে 
মান্ষ করেছেন, আপাঁনই তো সমস্ত কিছু পত্তন করেছেন, আপাঁন 
যাঁদ ষোল আনাই চন্দ্রমুখঁকে দিয়ে দেন, তাতেও আমার কোনও 
আপাতত নেই_ আমার সম্পান্ত তো এই দুই ছেলেই, এদের আপাঁন 
আশাবাদ করুন। আমাদেরও সেখানে ডাক পাঁড়ল। ঠাকুরদাদা চঈৎকার 
কাঁরয়া কাঁদতে লাগলেন, আর যাহারা তাঁহাকে নানা মিথ্যা কথা বালয়া 
নানা প্রকার সন্দেহ সৃষ্ট কারতে চাহয়াছিল তাহাঁদগকে গাল দিতে 
লাগলেন। বাবা সাক্ষী হইলেন। আর রোঁজম্টার উইল রেজিষ্টার 
কাঁরয়া চাঁলয়া গেলেন। 

দুভগ্যিক্রমে, যখন আমি হাতোয়া স্কুলে পাঁড়, তখন কয়েকাঁদন রোগে 
ভূগিয়া, হাজার, চেম্টা সত্তেও, চন্দ্রমুখী কুমারী অবস্থায় মারা পাঁড়লেন। 
জ্যোঠমা অনেক দিন বাঁচিয়া ছিলেন, আর তাঁহার যাহা আয় হইত তাহা 
তর্থব্রতে ব্যয় কারতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পান্ত 
আমরা দুই ভাই পুরাপুরি পাইলাম। "তান প্রায় সমস্ত তীর্থে গিয়া- 
ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁহার সঙ্গী লেন আমার বিধবা ভগ্রশ, যানি 
বিধবা হওয়ার পর হইতে বরাবর আমাদের বাঁড়তেই থাকিতেন এবং 
এখনও আছেন। দুইজনে যেন তীর্থব্ত লইয়া ডুবিয়া যাইতেন, আর 
এমন খদব অজ্পই স্নানাঁদকৃত্য ছিল, যাহাতে তাঁহারা উপ্পাস্থত হইতে 
পারতেন না। দুইজনে জগন্নাথ, রামেশবর, দ্বারকা, বদরশনাথ এই চাঁর- 
ধাম দর্শন করিয়াছলেন। বদরীনাথ তো 'দদি দুই তিনবার গিয়াছিলেন। 
মা বাঁড়তেই থাকতেন, কখনও কখনও তীর্থে যাইতেন। আমার মনে 
আছে, স্কুলে পাঁড়বার সময়েই মা, জ্যোঠমা ও 'দাঁদর সঙ্গে আম অযোধ্যায় 
একবার ও মথ;রা বৃন্দাবনে একবার দর্শন কারবার জন্য গিয়াছিলাম। 



হাতোয়া স্কুলে ভার্ত-ছাপরা স্কুলে প্রত্যাবর্তন : ৪১ 

এইসব তীর্ঘযান্রায়.খরচ পাঁড়ত অনেক, আর কম্টও হইত যথেস্ট। এ 
সময় বুঝিয়াছিলাম, পান্ডারা তীর্থে কত ভাল কাজ করে। তাহাদেরই 
বাড়তে আমরা থাঁকতাম। তইর্থে তাহারা সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাঁকয়া 
সমস্ত জায়গায় ঘবারয়া ঘুরিয়া দর্শন করাইত, আর কোনও প্রকারের কম্ট 
হইতে দিত না। কোনও এক সময়ে, আমার মনে নাই, ঠাকুরদাদা, বাবা, 
জে/ঠামশায়- ইহারা এইসব তীর্ঘে গিয়াছিলেন, এবং পাণ্ডাদের খাতায় 
ইন্হাদের নাম লেখা আছে। পাণ্ডাদের বাসারক কিছ কিছ প্রাপ্যও 
ছিল, প্রাত বংসর তাহারা জনরাদেইতে আঁসয়া তাহা লইয়া যাইত। এই- 
সব কারণে তাহারা আমাদের বিশেষ খাঁতরযত্র কারত এবং আমাদের 
তীর্থঘান্রার সময়েও তাহাদের দান তো 'মালতই। দানধ্যান, পূজাপাণ্ড, 
তীর্ঘযান্ত্রা স্নানাদি বিষয়ে সমস্ত বাড়ির লঈডার ছিলেন দদি, আজও 
তাহাই আছেন। বাঁড়তে কোনও না কোনও পূজা লাগিয়াই থাঁকিত, 
আজও ছু না কিছ? লাঁগয়াই আছে। 

স্কুলে পাঁড়বার সময় এইভাবে কাঁটল। বাঁড়র সঙ্গে আমার সম্পর্ক 
থাকিত অল্পই। শুধু ছুটিতে যাওয়া আসা হইত। বিবাহ হইয়াছিল, 
কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কমই হইত। ছনটিতে বাঁড় আসলেও 
রাঁন্রবেলা দেখা মিলিত। একবার আমার স্ত্রীর কলেরা হয়; আম তখন 
বাড়তেই ছিলাম। বাবাই ওঁষধপন্র দিলেন, তাহাতে ও সারয়া ওঠে। 
কিন্তু বাবা খুব 'চান্তত হইয়া পাঁড়য়াছলেন, আমার মানাঁসক অবস্থাও 
কিছু ভাল ছিল না। নিজের স্ত্রীর বিষয়ে বোঁশ খোঁজ-খবর লওয়া 
তখনকার রাঁতি অনুসারে অনুচিত মনে করা হইত। আমার চিন্তা হইত, 
কেমন আছে জানিতে, দোঁখতেও চাঁহতাম, কিন্তু না পারতাম কাহাকেও 
জিজ্ঞাসা করিতে, না পারতাম দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে । আমারও 
যে রোগণাীর সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ আছে, সোঁদকে হয়তো বাঁড়র 
লোকদের দযীষ্টই পড়ে নাই। যাহা হউক, উহার আরোগ/লাভের পর আর 
কোনও কথা রহিল না, আমিও শান্তিলাভ করিলাম। যাঁদ অবস্থা খারাপ 
হইত, তাহা হইলে জানি না উাঁচত-অনূচিতের বন্ধন আমাকে কতাঁদন 
বাঁধয়া রাখিত। 

এইভাবে বাড়তে বরাবর বন্ধ থাকতে থাকিতে আমার বোৌদাদি ও 
স্লীর স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল, আর হইলও তাই। 
একজনের পর আর একজন, দুইজনেই কিছুদিন পর্যন্ত বাতে কষ্ট 
পাইতে থাকিল। অনেক 'দন পরে যখন উহারা আঙ্গিনায় বেশ চলতে 
ফিরিতে লাগিল, তখন সে কন্ট দূর হইল। 
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পরণক্ষার ফল জানিতে পারার পর আমি ছাপরায় আসিলাম আর সেখানে 

খবর পাইলাম যে শৃধু আমারই ফল ভাল হয় নাই, সমস্ত বিদ্যালয়ের 

ফলই খুব ভাল হইয়াছে । আমার সহপাণ্ঠী রামান:গ্রহও কুঁড়ি টাকার 

এক বৃত্ত পাইয়াছে, আর দুইজন পনেরো টাকা কাঁরয়া ও দই জন 
দশ টাকা হিসাবে পাইয়াছে। ইহা ছাড়াও প্রথম শ্রেণীতে অনেকে 

গিয়াছে; একেবারে ফেল হইয়াছে এমন ছিল হয়তো দুই একজন। 

ছাপরা জেলাস্কুলে এমন ভাল ফল কখনও হয় নাই। সমস্ত বিহারেই 
এমন ভাল ফল কোনও স্কুলের কখনও হয় নাই। এই কারণে, স্কুলের 
সকলের খুব আনন্দ হইয়াছল। ছাপরার উাকলদের মধ্যেও খুব ফ্যার্ত 

হইয়াছল। বাবু ব্রজাকশোর প্রসাদ ছাপরায় ওকালাঁত শুরু কাঁরয়া- 
ছিলেন, সবে নূতন, খুব উৎসাহ ছিল; অল্প 'দনের মধ্যেই সেখানকার 
সমাজে, বিশেষ করিয়া উাঁকলমহলে, তাঁহার কিছ; প্রভাবও জন্মিয়াছিল। 
ঘাঁদও তাঁহার বাঁড় আমাদের গাঁ হইতে মান্র তিন ক্রোশ দূরে, তবুও আম 
তাঁহাকে চিনতাম না। আমি ছাপরায় আসলে তিনি দাদার মত করাইয়া 
এক ছোট 'পার্টর ব্যবস্থা কারলেন, আঁমও তাহাতে আহ্ৃত হইলাম; 
কিন্তু আম ঠিক সেই সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়ায় যোগ দিতে পারিলাম না। 

ছাপরায় পেশীছয়া আমি সর্বপ্রথমে রাঁসকবাবূর সঙ্গে দেখা করিলাম । 
[তিনি খুবই খুশি হইয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি আমাকে আম ও মিঠাই 
খাওয়াইলেন। আমাকে অনেকক্ষণ ধাঁরয়া বুঝাইতে লাগলেন যে এই 
পরাঁক্ষার ফলের জন্য আমার দায়িত্ব খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এই প্রথমবার 
একজন বিহারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হইয়াছে। বাংলার ছেলেরা ইহা 
বরদাস্ত কাঁরতে পারিবে না। তাহারা খুব পাঁরশ্রম. করিয়া আমাকে 
এফ. এ. পরাঁক্ষায় হারাইবার চেষ্টা কাঁরবে। কোনও কোনও খারাপ ছেলে 
আমাকে অন্য প্রকারেও নম্ট করিয়া ফেলিয়া দিতে পিছপাও হইবে না। 
এইজন্য কলিকাতায় আমাকে খুব সাবধানে ও তৎপরতার সঙ্গে চাঁলতে 
হইবে; যে স্থান পাইয়াছি, পারশ্রম কারয়া তাহা বজায় রাখিতে হইবে। 
তাঁহাকে আমার যাহা যাহা হয় সব কথা জানাইতে হইবে, কোনও মতেই 
তুলদ্রান্ত করা চলিবে না। কলিকাতা খুব বড় শহর। সেখানে খেলা 
আমোদও প্রচ্ছর আছে, আর খারাপ 'জানসও খুব আছে। এ সমস্ত 
হইতে নিজেকে রক্ষা কারতে হইবে, আর কলেজে ঘথাসাধ্য পাঁরশ্রম কাঁরয়া 
নিজের স্থান বাঁচাইয়া রাখতে হইবে। তাঁহার মনে এই কথাটা বাঁসয়া 
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গিয়াছল যে, কোন না কোন উপায়ে আমারকে এখন এফ. এতে ফার্্ট 
হইতেই হইবে, তাহা না পারলে খুবই খারাপ হইবে। এইজন্য এই 
কথাটার উপর তিনি নানা ভাবে জোর দিলেন, আর আমাকে অনেক 
বুঝাইয়া সুঝাইয়া কলিকাতায় রওনা করিয়া দিলেন। কিন্তু রওনা হইতে 
না হইতেই আমার জবর হইল, যান্রা বন্ধ হইয়া গেল। কয়েক দিন পর 
সূস্থ হইলে দাদার সঙ্গে কলকাতায় পেশীছিলাম। 

কাঁলকাতায় দাদা প্রথম হইতেই ইডেন 'হন্দু হস্টেলে থাকতেন, আর 
ডাফ কলেজে এম. এ. ক্লাসে ইতিহাস ও 'িরপন কলেজে 'ব. এল: পরাক্ষার 
জন্য আইন পাঁড়তেন। আমিও দাদার সঙ্গেই সেখানে গেলাম। কাঁল- 
কাতায় যাওয়ার আমার এই প্রথম সুযোগ । সেখানকার ঘরবাঁড়, রাস্তা- 
ঘাট, ট্রামগাঁড় ইত্যাঁদ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম, আর যখন হস্টেলে 
পেশিছিলাম তখন আমার ছাপরার বাসাবাঁড়র তুলনায় তাহা লাগল 
প্রাসাদের মতো। আমি এত দের করিয়া পেপাছিলাম যে ছান্রেরা হস্টেল 
ভার্ত করিয়া ফোলয়াছিল, মোটেই জায়গা ছিল না। আম কিছাাদন 
দাদার সঙ্গে তাঁহারই ঘরে থাঁকলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া 
জানিলাম, সেখানেও যথেষ্ট ছেলে আসিয়া গিয়াছে, নূতন ছাত্রদের ভার্ত 
বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ডক্টর পি. কে. রায় ছিলেন প্রিন্সিপাল। দাদা 
তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলে তিনি আমাকে ভার্ত করিবার হুকুম দিলেন। 

কলেজে তো ভার্ত হইলাম, কিন্তু হস্টেলে যে জায়গাই ছিল না। তাহার 
জন্যও চেস্টা করা হইল; যে ঘরে দাদা ছিলেন, সেই ঘরেই চারের জায়গায় 
পাঁচ খানা চোঁকি পাঁড়ল, আম থাকিয়া গেলাম । 

ক্লাসে গিয়া দেখ, সেখানেও এক ব্যাপার। খাঁলিমাথায় এতগাাঁল 
বাঙ্গালী ছেলে একত্র আমি দেখিই নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
কোট-প্যান্টালুন-হ্যাটধারীও ছিল। তাহারা সেই সব বাঁড়র ছেলে যেখানে 
বাপ বিলাত হইতে ফিরিয়া ব্যারিষ্টারি ডান্তার ইত্যাদ করিতেন। আমি 
এতাদন পর্যতত কোনও হিন্দুস্থানী ছেলেকে হ্যাট কোট পাঁরতেই 
দেখ নাই। তাই আমার মনে ধারণা হইল, ইহারা এংলো হীণ্ডিয়ান কি 
খ্ীন্টান হইবে। কিন্তু যখন নাম ডাকা হইল, তখন বৃঝিলাম যে ইহারা 
হিন্দুই বটে। সেকালে নিয়ম ছিল যে মুসলমান ছাত্রেরা নামে মাদ্রাসায় 
পাঁড়ত, 'িন্তু এফ. এ. ক্লাসে পাঁড়ত প্রোঁসডেন্সি কলেজেই। তাহাদের 
মাসিক ফি বারো টাকার জায়গায় চার টাকা দিতে হইত, আর তাহাদের নাম 
স্বতন্ন রোজস্টারিতে লেখা হইত। অন্য সব ব্যাপারে তাহারা কোন 
মতেই প্রোসডেন্সী কলেজের ছেলেদের হইতে স্বতল্ম ছিল না। তাহাদের 
হস্টেল ছিল পৃথক। ট্ীপওয়ালাদের মধ্যে তাহাদেরই চোখে পাঁড়ল, আর : 
দই একজন মারোয়াড়ী ছেলেও দোখলাম। কলেজেও সব ছেলে এক 
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ক্লাসে আটে নাই, তাই তিন [বিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। পড়ানো একই 
হইত। 

তখনকার 'দনে আম চাপকান, পাজামা ও টুপ পরিয়া কলেজের 

ক্লাসে যাইতাম। এফ. এ.তে ইংরেজী, অন্য এক ভাষা ও ইতিহাস, 

লজিক, গাণত ছিন্ন সকলকে ফিজিক্স ও কোঁমস্ট্রি পাঁড়তে হইত। 
এফ. এ.তে ডক্টর জে. সি. বোস ফিজিক্স ও ডক্টর পি. সি. রায় কেমিস্ট্রি 
পড়াইতেন। আম যখন কলেজে নাম লিখাইয়া প্রথম দন গেলাম, তখন 
প্রথম ঘণ্টা ছিল কোমিস্ট্রটর। সেখানে ড্র পি. সি. রায় আসিলেন। 

তানি হাজার লইতে শুরু কাঁরলেন। আম সকলের পিছনে এক বেণ্েে 
বাঁসয়াছলাম। প্রোসডেন্পী কলেজের সব ছেলের নাম ডাকা হইল, সকলে 
উত্তর দিল। আমার 'নজের নম্বর জানা ছিল না। শেষ পর্্ত আম 
অপেক্ষা কাঁরয়াছলাম। যখন সর্বশেষের নম্বরের ছেলেও উত্তর দিল, 
আর 'তাঁন রোজম্টাঁর বন্ধ কাঁরবেন, তখন আ'ম উঠিয়া বাঁললাম, আমি 
আমার নম্বর জাঁন না। তিনি আমার দিকে চোখ তুলিয়া দেখলেন আর 
বাঁললেন, দাঁড়াও, এখনো আম মাদ্রাসার ছেলেদের হাঁজাঁর নই নাই, এই 
বাঁলয়া চট্ কাঁরয়া রেজিস্টার উঠাইলেন। আমি বুঝিলাম, পাজামা- 
টুপ দেখিয়া তান আমাকে মুসলমান মনে করিয়াছেন। আম বাঁললাম, 
আম মাদ্রাসায় পাঁড় না, প্রোসডেল্সী কলেজে আজই নাম 'িখিয়োছ, তাই 
নম্বর জান না। তান নাম জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, আর যখন আঁম নাম 
'বাঁললাম, তখন সব ছেলে মুখ িরাইয়া আমার দিকে দেখিতে লাগিল; 
কারণ তাহারা তো জানিত যে আমার নামের কোনও ছেলে সে বংসর 
ইউানভারাসাটতে ফার্স্ট হইয়াছে । ডক্টর রায় বাঁললেন : এখনও নাম 
ওঠে নন, নাম উঠলে আজকের হাজিরিও দেওয়া হবে। তানি আবার 

জিজ্ঞাসা করিলেন : এত দেরিতে নাম লেখানো হল কেন। এই ভাবে 
তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হইল, অন্যান্য সহপাণঠীরাও আমাকে 
সর্বপ্রথম দেখিল। 

ক্লাসে 'হিন্দী-জানা ছেলে খুবই কম ছিল। মারোয়াড়ী ছান্র দেবী- 
প্রসাদ খয়তানের সঙ্গে আমার স্বভাবতই দুই এক দিনের মধ্যে ঘনিষ্ততা 
হইয়া গেল। ইহার বশেষ কারণও ছিল, সেও আমার মতই বহার হইতে 
পাস করিয়াছল, 'বহারে তাহার বাবা ছিলেন জেলার। বাঙ্গালণ 
ছেলেদের সঙ্গেও পাঁরচয় শুরু হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন 
পাওয়া গেল, যাহাদের সঙ্গে শ'ঘ্ঘ ঘাঁনম্ঠতা হইল ও সে ঘানম্ঠতা আজ 
পর্যন্ত বজাইয়া আছে। এখানে শৃধ দুই তিন জনের নাম উল্লেখ কাঁর। 
যোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, ইনি এখন বঙ্গদেশের স্ট্যান্ডিং কৌনসেল; 
গিরিশচন্দ্র সেন, ইনি ডেপুটি কলেন্র হইয়াছলেন, আর এখন গভর্ন- 
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মেন্টের সেক্রেটারী; অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, হীন গভর্নমেন্টের ট্রানৃস্লেটার। 
জে. এম. সেনগ্যপ্ত দুভগ্যিবশত এখন জীবিত নাই; 'তাঁনও আমার সঙ্গেই 
পাঁড়তেন এবং এঁ হস্টেলেই থাঁকতেন। 

আমি এক সপ্তাহ কলেজে যাইতে না যাইতেই আবার কম্প-জবর 
আরম্ভ হইল। ছাপরায় ম্যালোরয়ার যে আক্ুমণ হইয়া গিয়াছিল তাহা 
আবার আরও জোরে আঁসল। আম সেখানে এক মাস অসংস্থ হইয়া 
পাঁড়য়াছিলাম। হস্টেলের ডান্তার হাজার চেম্টা করিলেন, কিন্তু রোজকার 
কম্পজবর হইতেই থাঁকিল। কখনও দুই এক দিন ভাল থাকলেও আবার 
তৃতীয় চতুর্থ দিন জোরে কম্প হইত । দাদা বড় ব্যস্ত হইয়া পাঁড়লেন। 
এক দিনের কথা বাল; টাউন হলে বড় সভা বাঁসবে। লর্ড কজর্নের 
কোনও নীতি সম্বন্ধে জনমত ব্যন্ত কারবার জন্য বাংলার বড় বড় নেতা ও 
বস্তা বন্তুতা করিবেন, এই ছিল কথা । সরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ প্রভাতিরও 
বন্তুতা কারবার কথা । দুই তন দন আমার জবর হয় নাই। সকলে মনে 
কাঁরল, আম এখন ভাল হইয়া গিয়াছ। দাদাও হস্টেলের অন্য সব 
ছেলেদের সঙ্গে সভায় চলিয়া গেলেন। আমার নিজের ঘরে কি আশ- 
পাশের ঘরেও কেহ ছিল না। আম একাই 'িলাম। কম্প আসল, 

থামেঁিটার বার বার লাগাইয়া দোৌখতে লাগলাম, থামেোমিটার কাছে 
পাঁড়য়াছিল। জ্বর বাঁড়তে বাড়তে ১০৬০ ডিগ্রিরও বোশ বাঁড়ল। 
আমি ভয় পাইয়া গেলাম; কিন্তু কি করা যায়! কেহ নিকটে 
নাই। কখনও কখনও মনে হইতে লাগিল, এখন দাদার সঙ্গেও দেখা 
হইবে না। আস্তে আস্তে আবার জ্বর কমতে লাগিল। দাদা "ফারিয়া 
আসবার মধ্যে জবর একেবারে ছাঁড়ুয়া গেল, দাদা যখন চলিয়া যান তখন- 
কার মতো হইল। দাদা ফিরলে সব বৃত্তান্ত বাঁললাম। তিনি 'স্থর 
করলেন, আমি এখন ভাল থাকিলেও আমাকে আর ছাড়িয়া ঘাইবেন না। 
এইভাবে অনেক দিন কাঁটিল। দশহরার ছাঁট আসিয়া পাঁড়ল। এত- 
দিনের মধ্যে আমি শুধু চার পাঁচ দিনই কলেজে যাইতে পাঁরিয়াছিলাম। 

ছুটিতে কোন প্রকারে বাড়ি আসিলাম। সেখানে ভাল হইয়া গেলাম। 
ছি ছিল প্রায় এক মাসের। তাহার মধ্যে সায়া উঠিয়া কলিকাতায় 
গেলাম, সেখানে পেপছিয়াই আবার জবর আঁসিল। খুব ভয় পাইলাম। 
দাদাও ভারি চিন্তিত হইলেন। তখনকার 'দিনে নিয়ম ছিল যে কলেজে 
যত লেকচার হইবে তাহার মধ্যে এক নাট অনুপাতে অবশ্যই হাজির 
থাঁকতে হইবে, না হইলে বিশ্বাবদ্যালয় পরাক্ষা দিবার অনুমতি দিবে 
না। ভয় হইতে লাগল যে এতাদন অনূপাঁষ্থাতর জন্য হয়তো আমি 
নাট সংখ্যা পূরণ করিতে পারিব না। পরাক্ষা দিবার অনুমাতিই 
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পইব না। তাহা ছাড়া পড়া তো বন্ধই হইয়া গেল। কখনও মনে হইত যে 
কাঁলিকাতা ছাড়য়া এলাহাবাদ চাঁলয়া যাই। তাহাতেও বাধা ছল; 
বংসরের মাঝে এক বিশ্বাবদ্যালয় হইতে অন্য বিশ্ববিদ)ালয়ে যাইবার 
অনুমাত দুই [বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই পাওয়া যাইবে ক না, আবার সেখানে 
িয়াও সেখানকার হাজির পূরা না হইলে তো এক বৎসর অমান চাঁলয়া 
যাইবে। রাঁসকবাবু নিজের জায়গা বাঁচাইয়া রাখিবার যে কথা বাঁলয়া- 
ছিলেন তাহাও মনে পাঁড়ত, আর মনে ভার কম্ট হইত। কিন্তু নাচার। 

ণকছুই হইতোছিল না। শেষকালে দাদা নয়া গেলেন ডান্তার নীলরতন 
সরকারের কাছে। তান ব্যবস্থা দিলেন। জবর আসা বন্ধ হইল, আম 

সারয়া উাঠলাম। তাঁহার ওষধ প্রায় এক বংসর পর্যন্ত চলিল। এই এক 
বংসরের মধ্যে কত কুইনিন খাইয়াছিলাম তাহা জানি না। পশচশ ছাব্বিশ 
বংসরের পর হোমিওপ্যাথিক ডান্তারেরা বাঁললেন যে এখনকার হাঁপানি এ 
কুইনিনের ফল। জান না, কোনটা সত্য। 

ভাল হইয়া আম খুব পাঁরশ্রম করিতে লাগিলাম। তিন চার মাস 
পড়ায় পিছাইয়া ছিলাম। তাহা পূরণ কাঁরতে হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে 
এই চিন্তাও মনে ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের জায়গা হারাইলে চলিবে 
না। প্রত্যেক 'বষয়ে আম এই মনোভাব লইয়া পাঁড়তে লাগলাম যে 
তাহাতে যেন ফাস্ট হই। ক্লাশে যে-পুস্তক পড়ানো হইত, প্রত্যেক বিষয়ে 
তাহা ছাড়া আরও প্রায় তিন চার খানা বই পাঁড়য়া লইলাম। আমি নিজেকে 
অঙ্কে দূর্বল মনে করিতাম, এইজন্য তাহার প্রাতি বশেষ মনোযোগ 
দিলাম, আর এলজেবরা, 'উ্রগোনোমোট্র, কনিক সেকশনের যত বই 
পাইলাম পাঁড়লাম, আর তাহাতে যত অঙ্ক দেওয়া ছিল এক এক কাঁরয়া 
সব কষিয়া ফেলিলাম। এঁ সময় পন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রশ্ন একে 
একে এই ভাবে উত্তর কারলাম। 

ইচ্ছা ছিল, এফ. এ. পাস কাঁরয়া সায়েন্স পাঁড়ব। ডক্টর জে. নি. 
বোস ও ডক্টর পি. সি. রায়, দুই জনেরই পড়াইবার প্রণালী এত ভাল ছিল 
ষে তাহাতে অনুরাগ খুবই জান্মিয়াছল, আর সেই দুইটি বিষয়ে আঁধক 
জ্জানবার ইচ্ছাও হইয়াছিল। আবার এঁদকে ইতিহাসের অধ্যাপক 'িনয়েন্দ্র 
নাথ সেনও শন্ধ সশিক্ষক ছিলেন না, খুব উশ্চু ধরনের মানুষও 
ছিলেন; আমার উপর তাঁহার বিশেষ অন্গ্রহ ছিল, আমার অসুখের সময়ে 
হস্টেলে আসিয়া আমাকে দেখিয়াও গিয়াছিলেন। 'কন্তু বিজ্ঞানের 
দিকেই ঝোঁক বোশ ছিল। এ দুই বিষয়ে মন বাঁসয়া গেল, আর যতদূর 
বইয়ে পাইলাম, সব পাঁড়য়া লইলাম। তখনকার 'দিনে এফ. এ.-র ছাত্রদের 
লেবারটরিতে কোনও প্রয়োগের কাজ কাঁরতে হইত না, পুস্তকের জ্ঞানই 
বেস্ট বাঁলয়া মনে করা হইত। আমি প্রায় বি. এস. সি. ক্লাস পর্যন্ত 
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বইয়ের জ্ঞান পাইবার চেষ্টা করিয়াছলাম। একটা বাধা মনে হইতোছল, 
উপরে গিয়া গাঁণতের দরকার হইবে, আর এত পারশ্রমের পরেও গাঁণতে 
আমার মাথা ছিল না। তাই উহাতে বেশি পাঁরশ্রম কারতাম। 

এই ভাবে দুই বংসর কাঁটিল। পরীক্ষার দন নিকটে আসল। 
বাঙ্গালী সহপাঠীদের কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধূত্ব হইয়া গেল। রাঁসকবাবু 
আমাকে যে ভয় দেখাইয়াছলেন, কোথাও তাহার কোনই আভাস পাইলাম 
না। বন্ধুদের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দে ও ভালবাসার মধ্য দিয়া দিন 
কাঁটল। কোথাও কাহারও কুদৃন্টিতে পাঁড় নাই, কাহারও কুচিন্তার লক্ষ্য 
হইতে হয় নাই। সকলের সঙ্গে সোহার্দ বাঁড়য়া চলল, কাহারও কাহারও 
সঙ্গে তো খুবই ঘ্রানষ্ঠতা হইল, তাহা আজও সাক্ষাৎ হইলে মনে হয়, 
যেন উহা কালিকার কথা । 

হয়। তাহা হইয়া গেল। প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই আর সকলের চেয়ে বোঁশ 
নম্বর পাইলাম। দুই এক বিষয়ে লেকচারে যত হাঁজরি হওয়ার কথা, তত 
ছিল না। প্রফেসরেরা অনঃগ্রহ কাঁরয়া কিছ বোশ লেকচার দিলেন, যাহাতে 
বধ্বাবদ্যালয়ের নিয়মে আমার পরনক্ষা দেওয়ার কোনও বাধা না হয়, 
হাজি 'ার্দষ্ট অনুপাতের মতো হয়। পরনীক্ষা দিবার অনুমাতির পূর্বে 
এক মজার ঘটনা ঘটিল। আমি প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে সকলের চেয়ে বোশ 
নম্বর পাইয়াছলাম, ?কন্তু যখন কলেজের পরাক্ষার ফল বলা হইতোছল 
তখন বলা হইল যে, আমাকে বিশ্বাবদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার অনুমাতি 
দেওয়া হয় নাই। তখন এক ইংরেজ প্রিন্সিপাল ছিলেন, তিনি নিজে 
পরীক্ষার ফল শহনাইতে আসিয়াছিলেন। ছেলেরা সব সেখানে একক্র 
হইয়াছল। 1তাঁন একে একে নাম পাঁড়তে শুরু কাঁরলেন। আমার নামই 
বাঁললেন না'। যে-তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াঁছল, ভুলক্রমে তাহাতে আমার 
নামই বাদ পাঁড়য়াছিল- লেখা হয় নাই। আমার নাম যখন পড়া হইল না, 
তখন সকলে আশ্চর্য হইল। আম তো ঘাবড়াইয়া গেলাম। আম 
বাঁললাম : আমার নাম পড়া হয় 'ন। 'প্রান্পপাল তো এফ. এ.-তে পড়ান 

নাই; কোনও ছেলেকে চানতেন না। আম জিজ্ঞাসা করিলে চট্ কাঁরয্লা 
উত্তর দিলেন : তুমি পাস কর নি, তাই তোমার নাম বলা হয় নি। আমি 
আবার বাঁললাম : তা তো হতে পারে না, আমি 'িশ্যয় পাস করে থাকবো । 
উত্তর আঁসল : তা হতেই পারে না; পাস করে থাকলে নিশ্চয় নাম 
থ.কতো। আমি আবার বলিতে চাহিলাম। তান চাঁটয়া গিয়া বলিলেন : 
তুমি চুপ কর, নইলে জরিমানা করবো। আমি আবার সাহস করিয়া কিছ 
বলিতে চাঁহলাম। উত্তর আসিল : তোমাকে পাঁচ টাকা জরিমানা করছি। 

আম আবার বাঁললাম। উত্তর দিলেন : দশ টাকা জরিমানা । এই ভাবে 
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পঁচি টাকা করিয়া বাঁড়য়া নিলামের ডাক বাড়ার মত জরিমানা বিশ- 

পর্শচশ টাকা পর্যন্ত আ'সয়া পেপীছল। সে এক তামাসা! কি করিব, 

তাহা বুঝতে পারলাম না। এমন সময় কলেজের হেভ্ ক্লার্ক, যান 
আমাকে চিনতেন, 'প্রন্সিপালের পিছন হইতে আমাকে চপ কাঁরতে 
ইশারা কারলেন, ইশারা করিলেন যে সব ঠিক হইয়া যাইবে। আম চুপ 

কারয়া গেলাম। 
পরের দিন ফর্ম ইত্যাঁদ যাহা পূরণ কারবার তাহা সব পূরণ করিয়া 

দিলাম, ফিও দাখিল কারলাম। কেহ কিছু জিজ্ঞাসাই করিল না। সেই 
কেরাণীবাবুঁটি ভুল শহধরাইয়া দলেন, আর প্রন্সিপালকে তাঁহার অথব। 
নজের ভুল বুঝাইয়া দিলেন ক না তাহার কোনও খবর আমার জানা 
নাই। জাঁরমানা তো কেহ চাহেও নাই। আঁমও নিজের হইতে দাখল 
কাঁরতে কোনও চেস্টা কার নাই। হাঁ, তবে ছাপরার ড্রইংমাম্টার এক্ট্রান্স 

পরীক্ষা দিবার অনুমাত পাওয়ার পথে যে বাধা সৃষ্ট করিয়াছিলেন, এই 
ঘটনা হইতে সেই কথাটা আবার মনে পাঁড়ল। 

এফ. এ. পরাক্ষার জন্য আম খুব তৈরি হইয়াছিলাম। পরাক্ষার 
ফলও একপ্রকার ভালই হইল। আম উহা “একপ্রকার ঠিকই হইল 
বাঁলতোছি, এই জন্য যে, যাঁদও আম সকলের উপরে হইলাম তথাপি 
আমি সায়েন্স ও গাঁণতে যে সকলের উপরে হইব, আমার সেই ইচ্ছা পূরণ 
হইল না। এই দুইটি বিষয়ে বেশি পাঁরশ্রম করিয়াছলাম। ইংরেজী, 
ফারাঁস, লাজক ইত্যাদিতে উহাদের তুলনায় খুব কম পাঁরশ্রম কাঁরয়াছিলাম। 
কিন্তু পরাক্ষার ফল বাহর হইলে দেখিলাম, ইংরেজী, ফারাঁস ও লাঁজকে 

অল্প নম্বরের জন্য পছনে পাঁড়য়া 'গয়াছ-_যাঁদও সব 'মালয়া অন্যদের 
অপেক্ষা উপরে আছি। এন্ট্রান্স পরাঁক্ষায় সকলের অপেক্ষা বোঁশ নম্বর 
পাইয়াছিলাম বাঁলয়া মাসে কুঁড় টাকা বৃত্ত ভিন্ন ইংরেজীতে প্রথম হওয়ার 
দরূণ এক বৎসরের জন্য দশ টাকা মাসিক স্বতন্ বাত্ত পাইয়াছিলাম। 
এফ. এ-তে সকলের উপরে হওয়ার জন্য দুই বংসর মাসে পণচশ 

টাকার এক বাত্ত পাইলাম। তাহা ছাড়া ইংরেজীতে প্রথম হওয়ার জন্য 
মাসে দশ টাকার বৃত্ত ও ভাষাগ্লতে প্রথম হওয়ার জন্য মাসে পনেরো 
টাকার বৃত্ত-যার নাম ডাফ স্কলারাশপ--পাইলাম, আর লাঁজকে ফার্ট 
হওয়ার জন্য বই পুরস্কার পাওয়া গেল। ফলে দাঁড়াইল এই, বুঝিতে 
পারিলাম, আম গাঁণতে সফল হইতে পারব না, তাই বিজ্ঞানও আমার 
পক্ষে কঠিন হইবে। 

পরাঁক্ষার ফল বাহর হইলে আমি পর্বের ?সদ্ধান্ত বদলাইয়া 
বিজ্ঞানের দিকে না গিয়া বি. এ. ক্লাশে নাম লখাইলাম। তখনকার দিনে 
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এফ. এ. প্ন্তি পড়া সকলের পক্ষে একই ছিল। সব বিষয় পাঁড়তে 
হইত। তাহার পর কেহ কেহ বি. এস. ি.-তে নাম ছিখাইয়া সায়েন্স 
পাঁড়ত, কেহ বা বি. এ-তে নাম লেখাইয়া ইংরেজী ও ফিলসাঁফ পাঁড়ত। 
বি. এ-তে নাম লিখাইবার পর ডক্টর পি. 1স. রায়ের সঙ্গে দেখা হয়। 
[তান জিজ্ঞাসা কারলেন : তুমি সায়েন্সে নাম লেখাও নি কেন? (সা 
1125 500 46961৮90. ০ 568009%70 ?) আম উত্তর কারলাম : আমি 

অঙ্কে কাঁচা তাই। তিনি বাঁললেন : তুমি আমার মত নিলে না কেন? 
আমিও অঙ্ক কম জানি, তাই বলে বিজ্ঞান থেকে পালাই নি। তাঁহার 
দুঃখ রহিল, কিন্তু বৌশ দেরি হইয়াছে বলিয়া বদলানো কঠিন হইল। 

দুই বংসর ধাঁরয়া আঁম পরা মনোযোগের সঙ্গে রাঁসকবাবূর কথা মনে 
রাখিয়া ফাস্ট হইবার জন্য চেস্টা কারয়াছলাম, তাহাতে কৃতকার্যও হইয়া- 
ছিলাম। ইহার মধ্যে রাঁসকবাবু বদলি হইয়া কাঁলকাতায় আসিয়াছলেন। 
দেখা করিলে খুব খাঁশ হইলেন। কখনও কখনও গিয়া তাঁহার সঙ্গে 
জ্যাটতাম। কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। 

পরবক্ষায় অশ্রদ্ধা 

বি. এ. ক্লাসে উঠিয়া আমার মনের অবস্থা খাঁনকটা বদলাইয়া গেল। 
পরীক্ষার দিক হইতে মন খানিকটা চাঁলয়া আঁসল। অন্যান্য বিষয়ে 
দাঁষ্ট আরও 'কছন প্রসারত হইল। ছেলেবেলা হইতেই অভ্যাস ছিল, 
ক্লাসের পড়া যথাসাধ্য মন দয়া শুনিতাম, ক্লাসের সময় কোনওরূপে নষ্ট 

হইতে 'দতাম না। প্রথমটায় ইহার কারণ ছিল এই যে, বাঁড়তে পড়াইবার 
কি বুঝাইবার মাস্টার ছিল না। তাই সব কিছ স্কুলের মান্টার মহাশয়ের 
বুঝাইবার উপর 'নর্ভর কারত। পরে অভ্যাসই এরুপ দাঁড়াইয়া গেল। 
কলেজেও এ কথা। নাম খাইবার সময় প্রশ্ন উঠিল, কোন্ বিষয়ে 
অনার্স লইব। সেকালে বি. এ.-তে তিন বিষয় পাঁড়তে হইত, তাহার মধ্যে 
ইংরেজী ও 'ফলসাঁফ ছিল আবাঁশ্যক, তৃতাঁয় বিষয় ছাত্রকে ইচ্ছামত 
বাঁছতে দেওয়া হইত; কিন্তু বাছয়া লইবার পর উহাও আবাশ;ক অন্য 

দুই বিষয়ের মতই পাঁড়তে হইত, আর পরণক্ষায় পাসও কারতে হইত। 
আমি হীতিহাস ও ইকনামকৃস বাছিয়া লইলাম। সেকালে অনার্সের জন্য 
পাসের বই ছাড়া আরও 'কছু পাঁড়তে হইত, তাহার পরাক্ষাও পৃথক 
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হইত। এইভাবে অনার্সের পরাঁক্ষা বোঁশ কড়া হইত। অনার্সের বিষয়ে 

ক্লাসের লেকচারও বোঁশ হইত। ছাত্র ইচ্ছা কারলে একাঁধক বিষয়েও 

অনার্স লইতে পারবে, নিয়ম ছিল। কোন্ কোন্ বিষয়ে অনার্স লইব, 
দুই 'বষয়ে তি ?িন বিষয়ে, তাহাই ছিল আমার প্রশ্ন। আম প্রথমে 

1কছ স্থির কার নাই, তিন বিষয়েই অনার্স ক্লাসে যোগ দিতে লাগলাম। 

আমার সহপাঠী রামান:গ্রহ এফ. এ. ক্লাসে ছাপরা হইতে অন্য কলেজে 

চলিয়া গিয়াছিল; বি. এ. পাঁড়বার জন্য প্রোসডেন্সী কলেজে আঁসয়া 

জুটিল। তাহার মত ছিল যে আমরা দুইজন 1তিনাঁট বষয়েই অনার্স 
লই। সে 'িতন বিষয়ে অনার্ঁ লইয়াও ছিল। বব. এ. পরীক্ষায় দুইটি 
বৃত্ত ছিল_একট মাঁসক পণ্চাশ টাকার, অন্যাট চাল্লশ টাকার। শব্ধ 
অনার্সের নম্বর যোগ কাঁরয়াই বাঁত্ত দেওয়া হইত। এই জন্য তাহার মত 
ছিল যে তিন বিষয়েই অনার্স লইতে হইবে। কিন্তু অনার্সে এক কি 
দুই বিষয়ে এত নম্বর হয়তো উঠত যে তন বিষয়ের নম্বর হইতেও 
তাহা বোশ হইত। সে অবস্থায় যাহারা দুই 'বষয়ে অনার্স লইত, 
তাহারাই বৃত্ত পাইত। আমার ভয় ছিল, তিন বিষয় অনার্স লইলে খুব 
বেশি পাঁরশ্রম কারতে হইবে । কিছু দিন পরযন্তি একটা আনশ্চয়ের মধ্যে 
ছিলাম। তিনাঁট বিষয়ের ক্লাসেই যাইতে ছিলাম। ইহার মধ্যে তখন 
ফলসাঁফর প্রফেসর এমন নীরস ভাবে পড়াইতেন ঘে, তাহাতে আমার 
মন বাঁসত না। তাহার বদলে ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ 
পাঁপভ্যাল ও বিনয়বাব নিজেদের বিষয় আতিশয় সুন্দর রাঁতিত 
পড়াইতেন। এই কারণে তাঁহাদের ক্লাসে মন বোঁশ বাঁসত। 

আমি 'স্থর করিয়াছিলাম, ইংরেজী এবং ইতিহাস ও ইকনামক্সেই 
অনার্স পাঁড়ব। রামানগ্রহ ও আর একজন ছান্র, শুধু দুইজন ছাত্রই, 
তিন বিষয়ে অনা" পাঁড়ত। কয়েক দিন পরে ডক্টর পি. কে. রায় 
ফিলসাঁফ পড়াইতে শুরু কারলেন। তাঁহার পড়াইবার ধরণ এত সুন্দর 
ও মনোগ্রাহী ছিল যে, দেখিলাম, ফিলসাঁফ সবচেয়ে সহজ বিষয়। তাঁহার 
লেকচার এত ভাল হইত যে তাহা মন "দয়া শুনলে বই পাঁড়বার বিশেষ 
দরকারই হইত না। পরীক্ষায় সব বিষয় পাস তো কারতেই হইবে, কিন্তু 
পূর্বে যাহা বলিয়াছ. অনার্সের নম্বর অনূসারেই বস্তি দেওয়া হইত, 
তাই লোকে স্বভাবতই অনার্সের উপর বোঁশ মন 'দিত। এইজন্য আম 
ডন্র রায়ের লেকচার শোনা ছাড়া িলসাঁফর উপর খুব কমই জোর 
দিলাম। কিন্তু তাঁহার পড়ানো এত সূন্দর ছিল যে বই না পাঁড়য়াই 
আম এঁ বিষয়ে এতদূর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম যাহাতে পরাঁক্ষায় পাস 
কাঁরতে পাঁর। পরে অনুতাপও হইল যে, এ বিষয়ে অনার্স লইলে 
বুঝি অল্প পারশ্রমেই তৃতীয় বিষয়েও অনার্স পাইয়া যাইতাম। 
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কিছাদন পযন্তি তো এইভাবে কলেজে খুব মন দিয়া পাঁড়তে 
থাঁকলাম। কিন্তু এমন একটা ?কছন ঘাঁটল যাহাতে মনটা পরাক্ষা হইতে 
সয়া পাঁড়ল। দৃষ্ট গেল অন্য দিকে। সেকালে শ্রীযুস্ত সতীশমন্দ্র 
মুখোপাধ্যয় এক প্রাতিষ্ঠান গাঁড়য়াছিলেন, তাহার নাম ছিল “ডন 
সোসাইটি"। ছান্রেরা তাহার সভ্য হইত। তাহাদের চাঁদা কিছু ?দতে হইত 
না। সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্রদের পড়াশুনায় সাহাঘ্য করা, তাহাদের 
চাঁরন্রের উল্লাতসাধন ও দেশের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনেও সাহায্য করা। 
তাহাদের দিয়া দেশসেবাও কিছ; কিছু করানো হইত, তাহা সেখানকার 
শিক্ষার এক অঙ্গ বালয়া মনে করা হইত । নিয়ম ছিল, প্রতে।ক সপ্তাহে 
সন্ধ্যাবেলয় দুইটি ক্লাসে দুইটি লেকচার দেওয়া হইবে। একাট লেকচার 
হইত নানা বিষয়ের উপর, অন্যট হইত গীতার সম্বন্ধে। গীতা ক্লাস 
লইতেন একজন পণ্ডিত, তিনি আতিশয় সহজ ভাবে গীতা বুঝাইতেন। 
অন্য ক্লাসে সতাঁশবাবু নিজে লেকচার দতেন। বাহরের লোককে 
ডাঁকয়াও লেকচার দেওয়াইতেন। সে ক্লাসে কখনও কখনও এক কলেজের 
প্রান্সপাল এন. এন. ঘোষ, কখনও সিস্টার নিবোদতা, কখনও বা আর 

কেহ লেকচার 'দতেন। ঠিক সময়ে যাইতে হইত। হাজিরি লওয়া হইত। 
লেকচারের পূর্বেই সব ছান্রদের পেনাঁসল কাগজ দেওয়া হইত, যাহাতে 
লেকচারের নোট লওয়া যাইতে পারে। দুইখাঁন ভাল বাঁধানো খাতা 
পাইয়াছিলাম, তাহাতে দুই লেকচারের সারাংশ 'লাখয়া দাঁখল কারিতে 
হইত। সতাঁশবাব্ এইসব খাতা বাড়তে লইয়া ঘাইতেন, পাঁড়য়া যাহা 
ভুলচুক দোখতেন তাহা শুদ্ধ করিয়া দিতেন, এবং প্রতেককে আলাদা 
আলাদা ডাকাইয়া ভুল সব ব্ঝাইয়া দিতেন। লেকচারের বিষয়বস্তু খুব 
ভাল থাকত. যাহাতে দেশ ও জগতের অনেক বিষয়ে জ্ঞান বাড়ে এবং 
চাঁরন্রের উপরও প্রভাব পড়ে । শোনা লেকচারের নোটের সাহায্যে নিজের 
ভাষায় তাহা পুনরায় প্রকাশ কারবার অভ্যাস সর্বতোভাবে ভাল হইয়া- 
ছিল। ইহাতে 'বিশ্বাবদ্যালয়ের পরাক্ষারও সাহায্য হইত। বৎসরান্তে 
সতীশবাবু সমস্ত নোট বই কোনও জ্ঞানী ব্যান্তির নিকট পাঠাইতেন, তানি 
আবার তাহা দৌঁখিয়া যাহার কাজ সবচেয়ে ভাল তাহাকে বাঁত্ত ও পুরস্কার 
দিতেন। সেবার প্রণালী ছিল কর্মের মাধ্যমে, দেশী কাপড় ও স্বদেশী 
অন্যান্য সব 'জানিসের এক ছোট দোকান খোলা হইয়াছিল, তাহার দেখা- 
শোনা কারবার ভার ছিল সভ্যদেরই উপর। এই দোকান খোলা হইত 
সন্ধ্যাবেলা, দুই ঘণ্টার জন্য-__জিনিস বিব্লয় কারবার ও হিসাব রাখবার 
ভার সভ্যদের উপর 'ছল। 

আম কোনও প্রকারে এই সোসাইটির এক লেকচার শুনিতে আঁসিয়া- 
ছিলাম। সমস্ত কথাই খুব ভাল লাগিয়াছিল। আম ইহাতে যোগদান 
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কারিলাম। সতাঁশবাবুর স্নেহ ছিল, তাহা আজও পাইয়া আঁসতেছি। 
সতাঁশবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভাল ছান্র ছিলেন। স্যর আশুতোষ 
মুখার্জ যে বংসর বি. এ. পাস করেন, সতীশবাব্ও সেই বৎসর পাশ 
করেন। হান স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন; ওকালতি শুরু 
কারয়াছলেন, কিন্তু অল্প দিনের পরই তাহা ছাড়িয়া দয়া এইরপ 
সাধারণের কল্যাণকর্মে লাগিয়া গেলেন। 'তাঁন চিরকুমার 'ছিলেন। তাঁহার 
ইচ্ছা হইল, ছান্্দের জীবন শুদ্ধ কারতে হইবে, তাই 'তাঁন ডন সোসাইটি 
স্থাপন কারলেন। ইহাতে মিঃ এন. এন. ঘোষ, সিস্টার িবোঁদতা, স্যর 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় মহাজনদের সাহায্য ও সহানৃভূতি 
পাওয়া যাইত। সোসাইটিতে গিয়া আমার এমন অনেক ছান্রের সঙ্গেও 
ঘাঁনম্ঠতা হইয়া গেল, যাঁহারা আমাদের ক্লাসে পাঁড়তেন না, কিন্তু িশ্ব- 
বিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন- যেমন স্াবখ্যাত বিদ্বান ও 
লেখক বনয়কুমার সরকার, রিপন কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল রবীন্দ্র- 
নারায়ণ ঘোষ যিনি সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। 
আমার মনে আছে, বংসরান্তে ডন সোসাইটির বৃত্ত ও পুরস্কারও 

আম পাইয়াছিলাম, সভায় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উহা দিবার সময় 
আমাকে উৎসাহ "দিয়া কছ7 বাঁলয়াছিলেন। সোসাইটিতে যাওয়ায় চিন্তার 
আলোড়ন খুব হইয়াছল। পরীক্ষায় শ্রদ্ধা দূর হইল, সর্বসাধারণের 
কাজে মন বেশি দিতে লাগিলাম। এমাঁনতেই ছেলেবেলা হইতে আম 
এই ধরনের কথায় বোঁশ মন দিতাম। স্কুলে পড়ার সময় এক িবেটং 
সোসাইটি ছিল তাহাতে আমরা প্রাত রাববার একত্র হইতাম, নিজের 
নিজের লেখা পাঁড়তাম, অথবা বন্তৃতা 'দিতাম। কখনও কখনও মান্টার 
মহাশয়েরা ইহাতে নিমন্তিত হইতেন, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্কুলের 
যোগ ছিল না, ইহা ছিল স্বতল্ল। এঁর্পে কীলিকাতাতেও আমরা শবহারী 
ক্লাব নামে 'বিহারীদের সাঁমতি স্থাপন করিয়া লইয়াছিলাম। তাহাতে 
প্রীত রাববার আমরা একক্র হইয়া লেখা পাঁড়তাম ও বন্তৃতা দিতাম। এ 
ছাড়া কলেজ ইউনিয়নেও আমরা যোগ দিতাম, এক বংসর তো উহার 
সম্পাদকও 'নরবাচিত হইয়াছলাম। কলেজ ইউ'নয়নের পক্ষ হইতে এক 
মাসিক পত্র বাহির করা হইয়াছিল, তাহা পারচালনের ভার আমার হাতে 
ছল। 

কিন্তু এসকল চেস্টা সত্তেও ডন সোসাইটিতে যোগ 'দবার পর্বে 
এসকলের মধ্যে বলিতে গেলে বশেষ কোনও লক্ষ্য ছিল না। এ সব 
কাজের কোনও স্পম্ট উদ্দেশ্য ছিল না, আমাদের সামনে কোন "স্থির 
কার্য পদ্ধাতিও ছিল না। খবরের কাগজ পাঁড়তাম, কংগ্রেসের নাম জাঁন- 
তাম, উহার বাৎসাঁরক আঁধবেশনের বন্তৃতাগাল মন দয়া পাঁড়তাম। 
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এমন কি, কোথাও কোনও সাধারণ সভা হইলে ও সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের মত বড় বস্তার বন্তৃতা থাকিলে সেখানে "গয়া বন্তৃতা শ্ীনতাম। 
কিন্তু ডন সোসাহীটিতে আমার অন[রাগগ বৌশ ছিল। স্বদেশী বস্তুর 
প্রতি অনদরাগ দাদা স্কুলে পাঁড়বার সময়েই সণ্ারত করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহাও এখন পযন্তি পুরা ফুটিয়া ওঠে নাই। যে চিন্তা ও কর্ম প্রথম 
হইতেই অঙ্কুররূপে সণ্চিত ছিল, যাহা কোনও উদ্দেশ্য বিনা অথবা 
বাঁদ্ধর গহনদেশে কাজ কারতেছিল, তাহা ডন সোসাইটি ও সতশশবাবুর 
সঙ্গলাতের ফলে খানিকটা পারস্ফুট হইয়া গেল। আঁম খাঁনকটা 
ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে লাশিলাম। 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 

১৯০৪-এ আম এফ. এ. পরাঁক্ষা পাস কারলাম। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলন শুর; হইল। আম প্রথম হইতে সমস্ত সাধারণ সভায় যাইতাম, 
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভাতেও খুব যাইতাম। তখন পর্য্ত এ বিষয়ে 
কোনও 'বাধানষেধ ছিল না। ১৯০৫-এর ৭ই আগস্ট তাঁরখে মস্ত বড় 
এক সভা হয়। তাহাতে বিদেশী বয়কট ও স্বদেশী প্রচারের সংকল্প গ্রহণ 
করা হইল। আম সোঁদন উপাঁস্থত ছিলাম। উহাতে প্রচণ্ড উৎসাহ 
দৌখলাম। সকলে স্বদেশী ব্যবহার কারবে বলিয়া ব্রত গ্রহণ করিল। 

আমার ইহাতে কোনই বাধা ছিল না; কারণ আম বহুপূর্ব হইতেই শুধু 
প্বদেশশী বস্তুই ব্যবহার করিতাম। খুব জোর আন্দোলন চিল। প্রায় 
প্রত্যহ কোথাও না কোথাও জনসভা হইত। আমরা সকলেই যাইতাম। 
কোথাও সরেন্দ্রবাব, কোথাও বাঁপনচন্দ্রু পাল, কোথাও এ. চৌধুরী, 
কোথাও অরাঁবন্দ ঘোষের বন্তৃতা হইত। হস্টেলের ছেলেদের মধ্যে খুব 
উত্তেজনা ছিল। যে ছেলে কখনও স্বদেশ ব্যবহার করে নাই, সেও 
স্বদেশী হইতে আরম্ভ করিল। বড়দের কথা তো বলিতে পারি না; 
কিন্তু ছান্রদের মধ্যে নবীন তেজ ও নবীন উৎসাহ জন্মিল। 

এখানে একটি সামান্য ঘটনা উল্লেখ কারতেছি। আমি তো স্বদেশীই 
ব্যবহার করিতাম: কিন্তু ক্লাসে এক অসূবিধা বোধ হইত। যে লেকচার 
হইত তাহা 'িত্য নোট কাঁরতাম। পেনাঁসলে লেখা নোট মুছিয়া যাইবে 
বলিয়া ভয় ছিল। এইজন্য দোয়াত কলম লইয়া যাইতাম, আর 'লাখতাম। 
একদিন দোঁখলাম, স্টাইলোপেন বাঁহর হইয়াছে, তাহার মধ্যে কালি 
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ভরিয়া দেওয়া হইত, আর লোকের দোয়াত সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রয়োজন 

হইত না। উহা ছিল বিদেশী, আর হোয়াইটওয়ে লেডলার দোকানে 
সেকালে অর্ধেক দামেই বিক্য় হইত। আমি একটা 'কানলাম। হস্টেলের 

সঙ্গীরা তাহা জানিতে পাঁরল। তাহারা খুব চঁটয়া গেল আর আমার 

সঙ্গে ঝগড়া করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন এমনও ছিল যাহার 

সম্বন্ধে জানিতাম যে তাহার অনেক 'িলাতি 'চাঠর কাগজ আছে। আর 

একজনের কাছে অল্প দিন পূর্বে তৈয়ারী বিলাতি কাপড়ের নতুন দামী 

কোট ছিল। ছান্রেরা 'স্থর করিল, একাঁদন বিদেশী কাপড়ের বাঁহু-উৎসব 

কাঁরবে, সোঁদন হস্টেলের উঠানে এঁ সমস্ত জানিস পোড়ানো হইবে। 

সকলের মনের ইচ্ছা, কিছ গছ কাপড় পোড়ানো হইবে; হয়তো দই 
একজনের মনেই সমস্ত বিদেশী কাপড় পোড়াইবার কথা উঠিয়াঁছল; কারণ 

প্রায় সকলের নিকটেই বোঁশর ভাগ বিলাতি কাপড়ই ছিল। 
ছেলেরা আমাকে খুব বিরন্ত কারলে আম বাঁললাম : সকলে নিজের 

জের ট্রাঙ্ক খোল। যার কাছে যত 'বিলাত কাপড় আছে, আজই 
হোলিতে তা সব পুড়িয়ে ফেল। আমিও আমার ্রা্ক খুলাছ, আমার 
কাছে যা কিছ? বিলাতি বের হবে আমি সে সব এখনই প্নাঁড়য়ে ফেলব। 
সকলে অবাক হইয়া গেল; তাহারা তো আর জানিত না যে এ কলম ছাড়া 
আমার কাছে আর অন্য কোনও 'বিলাত জিনিস ছিল না! আম ট্রাঙ্ক 
খালয়া একে একে সমস্ত জানস ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া ফেলিলাম। তখন 
[ভিড় দূরে সাঁরয়া গেল, কেহ আর কখনও আমার বির্দ্ধে এ প্রকার 
আভিযোগ করে নাই। এ বন্ধ তো নিজের বিলাত কাগজ পোড়াইয়া 

পোড়াইয়া ফেলা উচিত মনে কারল না, তবে কোন 'দিন পাঁরবার জন্য 
তাহা বাহির করে নাই। অন্য ছান্রেরাও এঁর্পই করিল। 

১৯০৫ সাল ছিল এইরূপ এক প্রচণ্ড আন্দোলন ও জাগরণের 

' বংসর। বিশেষ করিয়া ছান্রসমাজে এক নূতন জাবনের সন্টার হইল, 
অনেকে পড়াই ছাড়য়া দল। এঁ সময়ে কলিকাতায় রাষ্ট্রীয় শিক্ষার এক 
বড় প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। সতীশবাবু তাহাতে যোগ দিলেন; ডন 
সোসাইটির কাজকর্মে কয়েক দিনের পর িলা পাঁড়য়া গেল। সোসাইটির 
সভ্যদের মধ্যে কেহ কেহ এ প্রতিষ্ঠানে যোগ 'দিল। আম বরাবর এ সব 
সভায় যাওয়া-আসা কাঁরতাম। বন্তৃতা শুনতাম, কিন্তু কলেজ ছাড়িয়া 
এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে ঘোগ 'দবার ইচ্ছা আমার মনে কখনও হয় নাই। 

ভাবষ্যংকে এই ভাবে একেবারে বদলাইয়া.দিব, তাহার জন্য নিজের মনও 
প্রস্তুত ছিল না। ছেলেবেলা হইতেই আমার ভীরুস্বভাব, কোনও বিষয়ে 
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তাড়াতাঁড় লম্বা পা ফেলা, সর্বদাই আমার পক্ষে কাঁঠন সমস্যা হইয়া 
দাঁড়ায়। সে সময় তো পা ফেিবার প্রশ্নই জোর কাঁরয়া আমার সামনে 
আসে নাই। ঘতদূর মনে পড়ে, বিদ্যালয় ছাঁড়বার আন্দোলন ১৯২০-২১ 
সনের আন্দোলনের মত স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গাবচ্ছেদ-বরোধী 

আন্দোলনের অতখাঁন অঙ্গঁভূত হয় নাই। আম এইভাবে এসকল 
ব্যাপারে একপ্রকার বাঁহর হইতেই সহানুভূতি প্রকাশ কাঁরয়া চাঁলতাম, 
কখনও ভিতরে প্রবেশ কাঁর নাই! 

িন্তু এই সমস্ত আন্দোলনের ফল তো অবশ্য এই হইল যে বই 
পাঁড়বার সময় কম মিলিল, আর পরাক্ষার ফলাফল বিষয়ে এক ধরনের 
উদাসীন ভাব .আঁসিল। পরীক্ষা হইত মার্চ মাসে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 
দুর্গপূুজা ও বিজয়া দশমী উপলক্ষে ছাট হইত, সে ছ-টি প্রায় এক মাস 
কি তাহার চেয়েও বোশ লম্বা হইত। আম এবারের ছুটিতে কাঁল- 
কাতাতেই থাঁকয়া গেলাম; কারণ বুঝিতে পারয়াছলাম যে এখন কিছ 
পাঁড়তে হইবে, না হইলে পরাক্ষায় পাস করা কঠিন হইবে। 

কলেজের পরীক্ষা হইল। এ পরীক্ষায় পাস কাঁরতেই পারব না, 
আমার মনে এ ভয় তো ছিল না। তবে সম্ভাবনা ছিল যে অন্যদের 
তুলনায় নম্বর পাইব কম। কয়েকজন সঙ্গী মিলিয়া পরামর্শ করিলাম, 
পরীক্ষার পূর্বে পাঁচ সাত সপ্তাহ বাঁহরে কোথাও গিয়া কাটাইয়া আসলে 
ভাল হয়, যেখানে আমরা শান্তিতে পাঁড়তে পার, পরীক্ষার জন্যও তরি 
হইতে পাঁর। আমরা "স্থির কারলাম, বিহারের সাঁওতাল-পরগণার অন্তর্গত 
জামতাড়ায় গিয়া থাঁকিব। সেখানে একজন বন্ধু ছোটখাটো একটা বাড় 
ভাড়া ঠিক করিয়া দিলেন। কলেজের পরীক্ষা দিয়া ফলের অপেক্ষা না 
করিয়া আমরা সেখানে চলিয়া গেলাম। 

বালয়াছি যে ইংরেজী ও ইতিহাসে অনার্স লইয়াছিলাম; ইকনমিক্স 
ও পাঁলটিক্স অর্থাৎ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি ইতিহাসেরই অন্ত্ভূন্ত ছিল। 
ইতিহাসের অনার্সের পরাক্ষক ছিলেন মিঃ পার্সিভ্যাল। তান তাড়া- 
তাঁড় পরীক্ষা কাঁরয়া আমাদের নম্বর বাঁলয়া 'দিয়াছিলেন। আমার স্থান 
ছিল সকলের উপরে, আর নম্বরও খুব ভাল পাইয়াছিলাম। অন্যান্য 
বিষয়ের খবর জানতাম না। তখন প্রিন্সিপাল সায়েন্স পড়াইতেন, তাই 
তাঁহার পড়ানোর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। "তান আমাদের 
চিনিতেনই না। তানি নোটস বাহর করিলেন যে কোন প্রফেসর যেন 
কোনও ছাব্রকে পরাঁক্ষার ফল বাঁলয়া না দেন। 

তাহার পূবেই মিঃ পার্সভ্যাল আমাদিগকে ফল বাঁলয়া দিয়াছিলেন। 
আমরা জামতাড়ায় চলিয়া যাওয়ার পর' পরাক্ষার ফল শোনানো হইল । 
প্রিন্সিপাল সাহেব ফল শোনাইবার সময় আমার বিষয়ে বীললেন যে আমি 
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ইংরেজীতে অনার্স দিতে পারিব, হীতিহাসে নয়। আমার বন্ধ«বান্ধব যাহারা 

সেখানে উপাস্থিত ছিল তাহারা অবাক হইয়া গেল। একজন সাহস করিয়া 

বলিল : কেন, ও তো নিশ্চয় পাস করেছে? উত্তর হইল : যাঁদ পাসই 
করবে, তা হলে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি তো নিশ্চয় পেত। সেই বন্ধু 

আবার বাঁলল : ও ছেলে সমস্ত পরীক্ষাতে প্রথম স্থান আঁধকার করেছে, 
বৃত্তও পেয়েছে, ইতিহাসে পাস করবেনা এমন হতেই পারে না। 'প্রীন্সি- 
পাল আবার বাললেন, তাহার কথার পালটা জবাব 'দয়াই বলিলেন, তাহার 
মুখের কথা কড়িয়াই বলিলেন : যে সমস্ত পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পাস 
করেছে, তাই প্রথম হয়েছে, বৃত্তি পেয়েছে, ইতিহাসে পাস করে নি, এই- 
জন্য এবার পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাবে না। বন্ধু আর একবার 
আরও দৃঢ়ভাবে বাঁলল : আমরা খবর পেয়োছি, নম্বরও জানা গেছে- সে 
এ-বিষয়ে অনেক নম্বর আর প্রথম স্থান পেয়েছে । এই কথায় তিনি রা 

করিয়া বাললেন : এমন হতেই পারে না। আমি নোঁটস বের করে 'দয়োছ 
যে কারো নম্বর বলা যাবে না। আর একথা বাঁলয়া জোরে ধমক দিলেন 
যে আমার অনার্স পরীক্ষা দিতে বাঁসবার অনূমাতি পাওয়া যাইবে না। 
তিনি বারবার এই কথাই বাঁলতে লাগিলেন যে খুক সাবধানে তানি সব 
নম্বর দেখিয়া লইয়াছেন_ কোনও ভুল হয় নাই। 

আমার বন্ধু ঘাবড়াইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি জামতাড়ায় আমার নিকট 
তার কাঁরল। তার পাইয়া আমি আরও ধাঁধায় পাঁড়লাম। নিজেদের মধ্যে 

পেশছিয়া আমি সোজা পার্সভাল সাহেবের বাঁড় গেলাম। সূপশ্ডিত 
বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার পড়াইবার ধরনও খুব ভাল ছিল। 
তাঁহার পাঁণ্ডিত্য ও অধ্যাপনায় ছেলেরা মুগ্ধ হইয়া যাইত। "তান 
অকৃতদার ছিলেন। বাড়তে একলাই থাঁকতেন। শুধু পুস্তকরাঁশ সঙ্গে 
থাকিত। তাঁহার প্রকৃতি ছিল শ[দ্ক-_কাহারও সঙ্গে মিশতেন না। ঠক 
সময়ে কলেজে আসা, ক্লাসে গিয়া পড়ানো, তাহার পর সোজা বাসায় 
ফাঁরয়া যাওয়া, শহধু ইউানিভারাসাটর সেনেট প্রভতি_যাহাতে 'তাঁন 
সভ্য ছলেন এইসব জায়গায় যাওয়া, আর, ঘরে বাঁসয়া পড়া । নিজের 
কমে খুব দক্ষ ছিলেন। প্রোসিডোন্সি কলেজে প্রায় পশচশ ন্লিশ বংসর 
পন্তি ছিলেন। পরে, অজ্প দিনের জন্য 'প্রান্সপালও হইয়াছিলেন। 
এতদুর কর্তবানষ্ঠা ছিল যে এক 'মানটকালও না ক্লাসে নষ্ট কাঁরতেন, 
না আর কোথাও! সাদাসধা পোষাক পারতেন, কেহ বাবার কাঁরলে 
তাহা ভালবাসিতেন না। শুধু পড়াইবার সঙ্গে ছিল তাঁহার সম্বন্ধ 
তাঁহার সরলতা. কর্তব্যানিষ্টা, উপরের শুজ্কতা ও কঠোরতার প্রভাব 
আমাদের উপর খুব পাঁড়য়াঁছল। আমরা তাঁহাকে ভয়ও কাঁরতাম খুব। 
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তাঁহার বাসায় লোকে খুব কমই যাইত। তাঁহার এক ধরন ছিল এই যে, 
যে সকল পরাঁক্ষায় তিনি পরাক্ষক হইতেন, তাহা কলেজেরই হউক আর 
ইউানভারাঁসাটরই হউক, পরাঁক্ষার্থীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া 
নিজে যে নম্বর দিতেন তাহা 'লখিয়া নিজের কাছে রাখিয়া 'দিতেন। 
কখনও কোনও বিদ্যার্থঁ তাঁহার নিকটে চাকরি ইত্যাদির জন্য সার্টিফকেট 
চহতে আসলে, তাহার নিকটে নিজে যে সমস্ত বিষয়ে তাহার পরীক্ষক 
ছিলেন সেই সকল পরাক্ষার সময় জানয়া লইতেন। নিজের রোজস্টার 
দৌখয়া, পরাক্ষাফলকে 'ভীত্ত কাঁরয়া, পরের দিন সার্টীফকেট লিনখিয়া 
নইয়া আঁসতেন। তাঁহার সার্টীফকেটের খুব মূল্য ছিল। 

আম সাহস করিয়া তাঁহার বাসায় গিয়া উাঠলাম। ভয় তো কাঁরতাম, 
কিন্তু উপায় ছিল না। তান প্রায় দুই বৎসর পড়াইয়াছলেন: তাই 
আমাকে চানতেন। দৌঁখয়াই জিজ্ঞাসা কারলেন, কেন আঁসয়াছি। আম 
আসবার উদ্দেশ্য বাললাম। পরাক্ষা লওয়ার পরে মান্র কয় দিন গিয়াছে, 
ফলের কথা তাঁহার মনে ছিল। তান বাঁললেন : আমার মনে আছে, তুম 
সকলের উপরে হয়েছ, নম্বরও ভালই পেয়েছ, তবে এটা কেমন করে 

হলঃ আম তো তার দেখাইলাম। তানি নিজের রোঁজস্টার বাহর 
কারলেন। দেখিয়া আবার বাঁললেন : আমার ধারণা ঠিক, তুমি বেশ ভাল 
নম্বর পেয়েছ আর প্রথম হয়েছ, আম নিজে হাতে নম্বর লিখে 'প্রাল্সি- 
পালকে দিয়ে এসোছ, তাতে িছ ভূল ছিল না, ওখানে আফিসে কিছু 
ভূল হয়ে থাকবে, আমার সঙ্গে কলেজে দেখা করো। 

আমার দেহে প্রাণ আসিল। আম প্রথম হইতেই কলেজের সিপড়তে 
দাঁড়াইয়াছিলাম। তানি যথাসময়ের দুই এক 'মানট পূবেই কলেজে 
পেশছিয়া প্রন্সিপালের ঘরে চাঁলয়া গেলেন। সেখানে দোঁখলেন, আমার 
নম্বর আর একজন পরাঁক্ষার্থীর ঘরে লেখা রাঁহয়াছে, সে অনার্সে পুরা 
নম্বর না পাইয়া ফেল করিয়াছে, আর তাহার নম্বর লেখা রাহয়াছে আমার 
ঘরে। প্রিন্সিপাল নিজের ভুল স্বীকার করিলেন, দ7ঃখ করিয়া বলিলেন : 
ছেলোঁটকে বলে দেবেন যে ভুল হয়ে গিয়েছিল, এখন সে পরাক্ষা দিতে 
পারবে। 

আমি তো অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। 'প্রন্সিপালের ঘর হইতে 
বাহির হইয়াই তিনি আমাকে সব কথা বাঁলয়া ক্লাসে পড়াইতে চলিয়া 
গেলেন। এই গোলমালের ফলে আমার দুই দন অনর্থক কম্ট হইল, 
জামতাড়া হইতে কাঁলকাতায় যাওয়াআসায় গকছু খরচ হইয়া গেল আর 
কিছুক্ষণ ধাঁরয়া খুব চিন্তায় কাটাইতে হইয়াছিল। আর ইহাও দাঁড়াই 
যে আমার সহপাঠী, যাহার নামের ঘরে আমার নম্বর উঠিয়াছিল, সেও 
অনার্স পরাঁক্ষা দিতে পাঁরিল। ভুল সংশোধন কারবার পূবেই তাহার 
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দরখাস্ত, ফম" মাফিক, প্রশ্সিপালের সাহ শুদ্ধ ইউানভার।সটিতে পাঠানো 
হইয়াছিল। সেই অনুমতিপন্র ফিরাইয়া আনা এখন আর সম্ভব ছিল না। 
সে পারশ্রম করিয়া পাঁড়তে লাগিল, ইউনিভ।রাঁসটির পরীক্ষায় সে-ও 
অনার্সের সঙ্গে পাস করিয়া গেল। উপরে ঘাহা বাঁলয়াছি, এ্ট্রান্স, 
এফ. এ. ও বি. এতিনটি পরাক্ষাতেই আমার অনুমাত .পাইতে একট; 
অসুবিধা হইয়াছিল, যাঁদও আমি তিনাটতেই কলেজের আর ইউনিভার- 
'সাঁটর পরীক্ষাতেও বরাবর প্রথম হইয়াছিলাম। 
পরীক্ষার দন কাছে আসলে আম তো খানিকটা ঘাবড়াইয়া গেলাম। 

একটা ধারণা জন্মিল যে এবারও প্রথম না হইলে নিন্দা হইবে। ককিল্তু 
এবারে তেমন তীব্র আগ্রহও ছল না, সময়ও ছিল না যে সেজন্য এফ. এ, 
পরাঁক্ষার মত তৈয়ার হইতে পাঁর। পরীক্ষাফলে স্থান শুধু অনার্সের 
নম্বর হইতেই পইতে পারা যাইত। তাই আম অনার্সের বিষয়েই মন 
দিলাম। ফিলসাঁফতে শুধু পাস কারব।র কথা, তাহা একপ্রকার ছাড়িয়াই 
দিলাম। পূর্বেও ভঙ্র পি. কে. রায় মহাশয়ের লেকচারই মন "দিয়া 
শুনিতাম। বই কম পাঁড়য়াছিলাম। ইহাতে একবার এক ঘটনায় উৎসাহ 
লাভও করিয়াঁছলাম। এক দিন ডক্টর রায়ের অসুখ হইয়াছিল। সোঁদন 
তিনি পড়ান নাই; কিছ প্রশন করিয়াছিলেন আর সকলকে এ প্রশ্নের 
উত্তর লাঁখয়া 1দতে বাঁলয়াছলেন। সকলে উত্তর লাখল। আ'ম বই 
তো পাঁড় নাই, শুধু লেকচারে তান যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতেই 
যতদুর পারি উত্তর িখিয়া দিলাম। ডক্টর রায় সমস্ত উত্তর বাঁড় লইয়া 
গিয়া পাঁড়লেন, আর পরের দিন তখনকার পরাক্ষার ফল শোনাইলেন যে 
আমই সকলের উপরে হইয়াছি, যাহারা ও বিষয়ে অনার্স লইয়াছে 
তাহাদের চেয়েও বেশি নম্বর পাইয়াছি। ইহার পর হইতে আমার আরও 
বিশবাস হইল যে, ফিলসাঁফর জন্য বশ পড়ার দরকার নাই। 

ইউনিভারসিটির পরীক্ষার পূর্বে কলেজের পরীক্ষায় আম এ 
বিষয়ের প্রশ্নে অনার্সের ছেলেদের তুলনায় বোশ নম্বর পাইয়াছিলাম। 
তাই জামতাড়ায়ও এদিকে মন দিই নাই। পরাক্ষার দন নিকটে আসিল। 
ইংরেজীর পরাক্ষা হইয়া গেল। তাহার পর ছিল ফিলসফির পরাক্ষা। 
প্রায় দই মাস হইল আম ফিলসফির কোনও পুস্তক দেখিয়াছি কিনা 
সন্দেহ। এ দিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ ভয় হইল যে পরের 'দিন ফিলসাঁফতে 
কিছুই উত্তর কাঁরতে পািব না। এই ভাবে চিন্তা করিতে কারতে মনে 

(&ইতে লাগিল, কিছুই মনে নাই। ভাবলাম, বই পাঁড়বার তো সময় 
টই-ই, সারা রাত যাহা কিছ; নোট ইত্যাঁদ আছে তাহা যাঁদ একবার দেখিয়া 
যাই তো হয়তো পাস কারবার মত 'লাখতে পাঁরিব। ফিলসফিতে সাইক- লজি (মনোবিজ্ঞান), এঁথক্স, (আচারশাস্ব) ও লাঁজক এই তিন বিষয় 



বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ৫৯ 

পাঁড়তে হইত। সাইকলাঁজ পাঁড়তে আরম্ভ কাঁরলাম। অভ্যাসমত সন্ধ্যা- 
বেলাতেই ঘুম আসিল খাঁনক দেরিতে আবার ঘাবড়াইয়া উঠিয়া 

পাঁড়লাম; তখন ভাবিলাম, এখন ঘুমাইয়া লই, রাত দুইটা তিনটায় উঠিয়া 
সব কিছ; একবার দেখিয়া লইব, সেই ভাল। এক বুড়া চাকর ছিল। 
তাহাকে বাঁলয়া দিলাম, ঠিক দুইটার সময় জাগ্াইয়া দও। দুই তন 
দিনের পরীক্ষাতে খুব মেহনত হইয়াছল; খুব ক্লান্ত হইয়াঁছিলম। গাঢ় 
নিদ্রা আসল। চাকর বেচারি সারা রাত বাঁসয়া রাহল। যেমাঁন দুইটা 
বাঁজল, অমান জাগাইতে শুরু করিল। কিন্তু তাহার হাজার চেম্টাতেও 
আমার ঘম ভাঙ্গল না। প্রায় সাড়ে চারটার সময় ঘুম হইতে উঠিয়া 
ঘাঁড় দেখিলাম। খুব ঘাবড়াইয়া গেলাম। চাকরের উপর রাগ হইল, কিন্তু 
সে বাঁলল সে তো বরাবর জাগাইবার চেষ্টায় ছিল, আম না উঠিলে তাহার 
ক দোষ। তাড়াতাঁড় নোট উলটাইতে লাগলাম। সাইকলাঁজ ও 
এীথক্স তো উলটাইয়া দেখা হইল। ডক্টর রায়ও এই দুইটি 'বষয় 

পড়াইয়াছিলেন। কিন্তু লাঁজক দোখবার সময় হইল না। ঘাবড়াইয়া 
একজন বন্ধুর কাছে গেলাম। সব কথা বাললাম। সে লজিকের সমস্ত 
অধ্যায়ের নাম বালিয়া দিল, আর প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়ে কিছু কিছ 
বুঝাইয়াও দিল। তখন মনে হইতেছিল, আম কোন নূতন বিষয় প্রথম 
পাঁড়তেছি। এইসব করিতেই যাওয়ার সময় হইয়া গেল। ছটর দশ 
পনেরো মিনিটে মুখ ধূইয়া স্নান করিয়া খানিকটা ভত 'গাঁলয়া দৌড়াইতে 
দৌড়াইতে ইউনিভারাপাঁটতে পেপছিলাম। পেশছিবর পূর্বেই ঘণ্টা 
বাজিয়াছিল। দৌড়াইয়া নিজের জায়গায় বাঁসলাম, আর প্রশনপন্র হাতে 
আসিল। এতদূর ঘাবড়াইয়া গিয়াছলাম যে একটা প্রশ্নেরও উত্তর 
িখিতে পারব বাঁলয়া মনে হইতেছিল না। ভয় হইতোঁছল যে অন্যান্য 
বিষয়ে অনার্স পাইয়াও কি হইবে_যাঁদ এই বিষয়ে ফেল করিয়া ঘাই! 
কোনও একটা বিষয়ে ফেল কাঁরলে সমস্ত পরাক্ষাতে লোকে 
ফেল করিত। 

প্রশনপন্র পাইবার পর খানিকটা শান্ত হইবার চেষ্টা কারলাম। আস্তে 
আস্তে প্রশ্নগুলি পাঁড়লাম। মনে হইল যেন প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে 
পারিব। লখিতে আরম্ভ করিলাম। শেষ হইলে বুঝিলাম, উত্তর কিছু 
খারাপ হয় নাই। এই ভাবে দ্বিতীয় প্রশ্ন, তাহার পর তৃতীয় প্রশন_ ক্রম 
সবগুলির উত্তর লেখা হইল। ওদিকে সময়ও শেষ হইয়া আসিল। এখন 
মনে বিবাস হইল, ফেল কাঁরব না। সমস্ত ভয় কমিয়া গেল। আধ ঘণ্টা 
ছাটর পর দ্বিতীয় প্রশনপন্র পাইলাম। উহাতেও সেইরূপই হইল। প্রায় 
সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিলাম, শুধ্ একটা বাকি থাকিয়া গেল। উহারও 
উত্তর কিছুটা দিতে তো পারিতাম, কিন্তু সম্পূর্ণ পারতাম না; কারণ 
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উহার সম্বন্ধে যে অধ্যায় তাহার শিরোনামা আম দেখিয়াছলাম, আর 
বন্ধটি সংক্ষেপে কিছু বাঁলতেও শুরু করিয়াছিল, কিন্তু তাহা শেষ কাঁরতে 
পারে নাই, আর আম ঘাঁড় দেখিয়া তাড়াতাঁড় হস্টেল হইতে চাঁলয়া 
আঁসিয়াছিলাম। আম উহার উত্তর দিলাম না, সময় শেষ হইবার পূবেই 
চাঁলয়া আঁসলাম। আমার বিশবাস জনল্মিয়াছিল যে এখন আর ফেল 
হইবার তো কোনও ভয়ই নাই। ফল বাঁহর হইলে দেখা গেল, ইতিহাসে 
অনার্সে প্রথম হইয়াছি; ইংরেজীতেও অনার্স পাইয়াছ, তবে প্রথম হইতে 

পার নাই। ফিলসফিতে খুব ভাল নম্বর পাইয়াছিলাম। সমস্ত বিষয় 
লইয়া আমিই সকলের উপরে স্থান পাইয়াছলাম, এবং সেই দুইটি বৃত্তি 
_একাঁট মাঁসক পণ্চাশ টাকার, অন্যট মাসিক চল্লিশ টাকার-_ আবার 
পাইলাম। এবারকার পরাক্ষার ফল কোনও চেষ্টার পাঁরণামে নয়, কারণ 
আম তো কোনও চেস্টা কাঁরই নাই। 

সমযদ্রঘান্রার বিষয়ে আন্দোলন 

১৯০৪ সনের গ্রীন্মের ছুটিতে যখন আম এফ. এ. পরীক্ষা দিয়া জারা- 
দেইতে আস, তখন দাদাও বাঁড়তে ছিলেন। পরীক্ষার ফল বাঁহর হইবার 
অপেক্ষা । খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম যে বদেশ হইতে শিক্ষা পাইয়া 
ডক্টর গণেশপ্রসাদ ফিরিয়া আসিতেছেন। 'তাঁন ছিলেন বালিয়ার লোক, 
বালিয়া হইল আমাদের জেলা ছাপরার (সারণ) লাগালাগ। তাঁহার মামা- 

বাড়ি ছিল ছাপরায়। তিনি জাতিতে কায়স্থ। এলাহাবাদ হইতে 
ডি, এস. সি. উপাধি পাইয়া তিনি পাঁড়বার জন্য ইংলন্ডে যান, সেখান 
হইতে ঘান জমনীতে। গাঁণত শাস্তে তিন খুব নাম কাঁরয়াছিলেন। 
[তানি দেশে পেশছিবার পূর্ব হইতেই এক আন্দোলন হইয়াছিল যে 
তাঁহাকে জাতিতে গ্রহণ করা হইবে। ছাপরায় ইহা লইয়া দুই দল হইল। 
সংস্কারকদলের নেতা ছিলেন বাব; ব্রজকিশোরপ্রসাদ, তিনি ছিলেন তখন 
উদীয়মান নৃতন উঁকিল। আর িরোধী দলের নেতা ছিলেন সবচেয়ে 
প্রাতষ্ঠাবান ও নামকরা দুইজন বুড়া উাঁকল। ব্রজকিশোরবাব আমাদের 
বাঁড় আসিলেন। দাদার সঙ্গে পরামর্শ কাঁরয়া তিনি বাবাকে বাঁললেন 
যে ডঙ্টর গণেশকে সমাজে গ্রহণ কাঁরতে হইবে, আর তাঁহার বাড়তে যে 
সামাজিক ভোজ হইবে তাহাতে বাবাকে যাইতে হইবে। 
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তখন পর্্তি সমস্ত বিহারে শুধু মিঃ স্চিদানন্দ সংহই ছিলেন 
বিলাতফেরত কায়স্থ। তাঁহার ফিরিবার পর এগার বার বংসর কাটিয়া 
গিয়াছে। তাঁহার ফিরিবার সময়ও কিছু আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু 
তিনি প্রায়াশ্চত্ত কাঁরয়া আবার পুরানো নিয়মে জাতিবন্ধন মানতে রাঁজ 
হন নাই। এই জন্য প্রথা অন্নসারে তাঁহাকে জাতিতে ফিরাইয়া লওয়া 
হন নাই। এইজন্য প্রথা অনুসারে তাঁহাকে জাতিতে ফিরাইয়া লওয়া 
লেখা পড়া করিয়া 'স্থর করা হইয়াছিল যে, তান জাতিবন্ধন মানিবেন। 
তান বিদেশেও আঁতিশয় নির্মল জীবন যাপন কাঁরয়ছলেন, কখনও 
মৎস্য, মাংস, মদ্য স্পর্শ করেন নাই। তাঁহার ও সংস্কারকদের ধারণা 'ছল 
যে এইভাবেই তখনকার দিনে সমদুদ্রযান্রার রাস্তা খুলিয়া যাইতে পারে। 
মিঃ সংহ 'ফিরিবার পর দশ বৎসরের মধ্যে সমাজবন্ধন "ছিন্ন কাঁরয়া 
বিদেশে যাইবার সাহস কাহারও হয় নাই। তাই এখন শর্তকে মানয়া 
লইয়াও রাস্তা খুলিতে হইবে। 

বজাকশোরবাবু কয়েকজন লোককে তৈয়ার করিয়া রাখিয়াঁছলেন, 
ডক্টর গণেশপ্রসাদের বাঁড় গিয়া ভোজে যোগদান কারবার জন্য। বাবাকে 
তিনি খুব আগ্রহ করিয়া ধারয়াছিলেন যে তাঁনও যেন ঘান। বাবা নিজে 
যাইতে রাজ হইলেন না, কিন্তু বাঁলয়া দলেন যে তান আমাদের দই 
ভাইকে পাঠাইবেন। 

ডক্টুর গণেশপ্রসাদ 'ফিরিলেন। বাঁলয়াতে ভোজের 'দন 'স্থর হইল। 
বাহির হইতে বাবু ব্রজকিশোরের প্রেরণায় আমরা বিশ-একুশ জন লোক 
ছাপরা হইতে বালিয়ায় গেলাম। ইহাদের মধ্যে আমরা দুই ভাই, আর 
আমাদের দুই সংগী যমুনাভাই ও গঞ্গাভাইও 'ছিলেন। গাঁয়ের পাটোয়ারিও 
ডন্তর গণেশপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হইল। বালিয়ার কায়স্থদের মধ্যে খুব 
উত্তেজনার সৃম্টি হইল। 

আম 'লাঁখয়াছি যে আমাদের বাঁড় প্রথমে বালিয়াতেই ছিল। সেখানে 
আমাদের জ্ঞাতিরা থাঁকতেন। 'ববাহে ও শ্রাদ্ধে আমাদের ব্রাহ্মণ 
পুরোহিত এপর্য্ত বালিয়া হইতেই অসিতেন। আমার *শবশুরবাড়ির 
লোকেরাও বালয়াতেই থাঁকতেন। সে বাঁড়র অনেকে ওখানে ওকালাঁত 
কাঁরতেন। কেহ কেহ অন্য কাজেও নিষ্স্ত ছিলেন। আমাদের পেপীছিবার 
খবর ছড়াইয়া পাঁড়ল। তাহা গোপন করিবারও আভিপ্রায় ছিল না। 
আমাদের এক জ্ঞাতিও উকিল ছিলেন। "তানি সম্পর্কে আমাদের ভাই 
হইতেন। আমাদের সঙ্গে দেখা কাঁরলেন, আর আমাদের এ ভোজে যোগ 
দেওয়াটা পছন্দ কারলেন না। তানি ভাবিয়াছলেন যে আমরা বঝি 
বাবার হুকুম না লইয়াই চুপচাপ চাঁলিয়া আসিয়াছ। যখন আমাদের 
কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল যে সেরকম কিছ: নয়, তখন তাঁহার আরও কষ্ট 
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হইল। তিনি বাললেন : আমরা সকলে যখন এখানেই আছ তখন জোঠা- 

মশায়ের আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। 
আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও এ ব্যাপার বড় বোঁশ পছন্দ করেন 

নাই; কিন্তু তাহাদের দিক হইতে বেশি কিছ; জে।র করা হয় নাই। রাত্রে 
খাওয়া-দাওয়া হইল। ভাত খাইয়া আমরা সকলে স্বস্থানে ফারিয়া গেলাম। 

ডন্ঈর গণেশপ্রসাদ প্রথমে এলাহাবাদে গেলেন, পরে হিন্দু ইউনভারাঁসাট 
ও কলিকাতা ইউনিভারাঁসাঁটতে গাঁণত বিভাগের সবেচ্চি স্থানে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়া কয়েক বংসর পরে মারা যান। আমাদের দিক হইতে সেই প্রথম 
সাক্ষাতের কথা তান কখনও ভোলেন নাই, আমার প্রাত তাঁহার খুব 
স্নেহ ছিল। 

বাঁলয়া হইতে 'ফাঁরবার পথে আম ওখান হইতেই নিজের অন্য 
বোনের বাঁড় গেলাম, ছাপরা হইতে িছ: দুরে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। 
সেখানে যাওয়ার বিশেষ কোনও আঁভপ্র।য় ছিল না। প্রথম হইতেই তাহার 

ইচ্ছা ছিল যে আম দুই চার দিন তাহার কাছে থাঁক। ছাপরা হইতেই 
সেখানে যাইবার সুবিধা ছিল। এইজন্য বাঁড় না ফিরিয়া সেখানে গেলাম। 

যাহারা ভোজে যোগ 'দয়াছিল তাহাদের নাম খবরের কাগজে ছাপা 
হইল, আর ছাপরাতে খুব গোলমাল হইল। তাহাদের জাতিচত করিবার 
ব্যবস্থা হইতে লাঁগল। কাশী হইতে মহামহোপাধায় শিবকুমার শাস্ত্রী 
নিকটে সমদ্রেযান্লাবিরোধী ব্যবস্থা চাওয়া হইল। সমস্ত জেলার কায়স্থদের 
লইয়া এক 'বরাট সভার আয়োজন হইতে লাগল। আম ইহার ছুই 
জানিতাম না। আম তো ছিলাম বোনের গ্রামে। ইহার মধ্যে পরাক্ষার 
ফলও বাহির হইল। ব্রজাকশোরবাবু গেজেট দৌঁখয়া জীরাংদইতে খবর 
দয়া দলেন। দাদা কথাটা জানিতে পাঁরলেন। বাবার খুব আনন্দ 
হইল। তিনি তাড়াতাড়ি সত্যনারায়ণের কথা শুনিলেন; ব্রাহ্ষণভোজন ও 
জ্ঞাতকুটুম্বভোজনের ব্যবস্থা কারলেন। এসমস্ত হইল আমার অনুপ- 
স্থাততে। 

আম আমার ভগ্নীপাঁতির বাঁড় হইতে জশরাদেই যাইবার জন্য রওনা 
হইয়া ছাপরায় পেশীছিলাম। ভগ্মীপাতিও সঙ্গে সঙ্গে ছাপরায় আসলেন। 
ছাপরায় যে আন্দোলন সজোরে চলিতোছিল, 'তান সে খবরই রাখতেন 
না। আমরা রান্রে ছাপরায় পেপীছয়া ঘুমাইয়া পাঁড়লাম। এইজন্য সেই 
রান্নে কোনও খবর পাইলাম না। আমার পরীক্ষাফলেরও কিছ জানিতে 
পারিলাম না। খুব ভোরে জাীরাদেই যাওয়ার ট্রেন ছাঁড়িত। ভোর- 
বেলাতেই আমি স্টেশনে পে্শীছয়া গেলাম। ব্লজাকশোরবাবূর বাসা 
স্টেশনের কাছেই 'ছল। চাকরকে পাঠাইলাম, পরাক্ষার ফল বাহির 
হইয়াছে কি না জানিবার জন্য। 'তাঁন খবর পাঠাইলেন যে পরণক্ষার ফল 
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তো বাহির হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে দেখা না কাঁরয়া যেন এ গাঁড়তে 
না বাই। আম তাঁহার বাসায় গেলাম, কারণ পরাক্ষার ফল জানবার জন্য 
উৎসৃক ছিলাম। সেখানে তানি আটকাইলেন। সকালে সাতটায় কাছীর 
বাঁসত। তাঁহার সঙ্গে আমিও কাছারি গেলাম। আমার ভগ্নীপাঁতি আমার 
ওখানে আটক পাঁড়বার খবর পান নাই। আম যখন ব্রজাঁকশোরবাবূর 
সঙ্গে বার-লাইব্রোরতে পেপীছিলাম, তখন 'বস্তর উাঁকল আমাকে আসিয়া 
ঘারল। কেহ কেহ পরীক্ষার ফলে খাঁশ হইয়া প্রশংসা কারিতে লাগল, 
কেহ কেহ ডন্টুর গণেশপ্রসাদের ভোজের ব্যাপার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগল। তাহারা জানিতে চাঁহল যে ভোজে কে কে যোগ 'দয়াছল, 
আর আ'মই বা কোথা হইতে আঁসলাম। অ'শম সব কথা বাঁলয়া 'দলাম। 
ইহাও বাঁললাম যে কয়েকাঁদন “পায়গা'তে আমার ভগ্নীপাঁতির নিকটে 
ছিলাম, আর সেখান হইতেই 'ফারতেছি। আমার ধারণা ছিল নাযে 
আমার এইভাবে সত; কথা বলার ফলে কিছ অনর্থ হইবে। 

কথাটা এই-যাহারা ভোজে যোগ 'দিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
আন্দোলন দোঁখয়া ভয় পইয়া বাঁড়র লোকদের পণড়াপনীড়তে ভোজে 
যোগ দেওয়ার কথা অস্বীকার করিয়াছিল, খবরের কাগজে ছাপা সংবাদ 
যে ভুল তাহা বাঁলয়াছিল। যেমনি আমার ভগ্নীপাঁত বার-লাইব্রেরীতে 
পেশীছিলেন অমনি তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল। আম যে ডন্টুর গণেশ- 
প্রসাদের ভোজে যোগ 'দয়াছলাম, তাহা তিনি জানিতেন না। আম যে 
জীরাদেই না গিয়া ছাপরাতে আটক পাঁড়য়াছিলাম, ও সেখানকার বার- 
লাইব্রেরীতে অন্য লোকদের সঙ্গে কথাবাতাঁ কাহয়াঁছলাম, তাহাও তান 
জানিতেন না। প্রাতিষ্ঠাবান বড় বড় উীকলদের কথা শানয়া তিনিও 
খাঁনকটা ভয় পাইলেন। 'তাঁন আমার দক হইতে কথাটা অস্বীকার 
করিলেন, বাঁলয়া 'দিলেন.আম যাঁদ ভোজে যাইতামই, তাহা হইলে 'তাঁন 
নিশ্চয় জানিতে পাঁরতেন। তখন লোকেরা তাঁহাকে বাঁলল যে আম 
ওখানেই আছি, আর আম নিজেই ভোজের খবর বাঁলয়াছ। তখন 
মোকাবিলা করার প্রশ্ন আসিল। কিন্তু আম তখন ওখান হইতে ব্রজ- 
কিশোরবাবুর বাসায় গিয়া সেখান হইতে ট্রেনে জীরাদেই চাঁলয়া আকসয়া- 
ছিলাম। আমি গ্রামে পেশছিলে শুনিতে পাইলাম, একাদন পূর্বে পূজা 
ইত্যাদ হইয়া ব্রাহ্মণভোজন ও জ্ঞাতিকুটুম্বদের ভোজ পর্যন্ত শেষ হইয়া 
গিয়াছে । তাহাতে শুধু আমাদের গাঁয়ের নয়, আশেপাশের গাঁয়ের 
কায়স্থেরাও, যাহারা নাক বরাবর কুট্ম্বভোজনে যোগ দিত, যোগদান 
করিয়াছল। গাঁয়ে তো কোনও অস্মাবধা ছিলই না, কারণ আমরা মান 

হাঁজর ছিল। আম ছাপরার ব্যাপার দাদাকে বাঁললাম। ব্রজাকশোর- 
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বাবুর কথাও বাঁললাম যে ছাপরার সভায় নিজেদের মতের লোকদের 
পাঠাইতে হইবে, আর সে সভায় সমদ্্রযান্রার অন,ক্লে প্রস্তাবও গ্রহণ 

কারতে হইবে। ূ 
ছাপরায় সভার জন্য জোর আয়োজন চলিল। সমস্ত জেলার 

কায়স্থদের ডাকা হইল। কাশী হইতে মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী 

ব্যবস্থা দিতে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা চালতে লাগল, যাহারা 

ভোজে উপা্থত হইয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়াছিল তাহাদের "দয়া যাঁদ 

অস্বীকার করানো যায়, কি প্রায়শ্চিত্ত করানো যায়। আমরা সভার দিন 
ছাপরায় যাই নাই। কিন্তু শাঁনয়াছ যে 'বস্তর কায়স্থ উপস্থিত ছলেন। 

পমস্ত জেলা দুই ভাগে বিভন্ত হইয়া গেল। পূর্ব ছাপরা ছিল দুইজন 
বড় উাঁকলের পক্ষে, ইহারা ছিলেন বরোধী; আর আমরা যেখানকার 
লোক, পাশ্চম ছাপরা, সেখানকার দাবি ছিল যে আমরা পক্ষে আছি। 
কথাটা হইল এই যে, আধিকাংশ জ্ঞাতির মত সমদ্রেযান্রার প্রতিকূলে। 
সামান্য কিছু লোক, যাহারা অনুকূলে ছিল, আধকাংশই পশ্চিম ছাপরার, 
আর সেখানে আমাদের বাড়ির মযদা সকলে স্বীকার কারত। ছাপরার প- 
মন্দির এক কায়স্থেরই তৈয়ারী এবং শহরের সব মন্দিরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
সুন্দর; সেখানে সভা বাঁসল। বয়োবৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ উকিল সাহেবের সভা- 
পাঁত হওয়ার কথা ছিল। লোকজন জটিলে আমাদের দলের একজন লোক 
উঠিয়া প্রস্তাব কাঁরল যে বাবু সরস্বতটপ্রসাদ উাঁকলকে সভাপাঁত করা 
হউক। এই ভদ্রুলোকাঁট ভোজে যোগদান করিয়াছিলেন, পশ্চিম ছাপরার 
আঁধবাসী 'ছলেন; কিন্তু গোরখপুরে ওকালাঁতি কাঁরতেন। কেহ কেহ 
প্রস্তাবাটর সমর্থন করিলেন। যাহারা সভা ডাকিয়াছিল তাহারা একটু 
ধাঁধায় পাঁড়য়া গেল। তাহারা তো বড় উাঁকল সাহেবের সভাপাঁত হইবার 
কথা নোটিসে ছাপিয়া 'দিয়াছিল। সংস্কারক দলের যাহারা উপাস্থত ছিল 
তাহারা সকলে গোলমাল করিয়া উাঁঠল যে বাবু সরস্বতী প্রসাদকে সভাপাঁত 
করা হউক। অনা লোকেরা এই বিরোধের আশঙ্কা করে নাই। তাহারা 
ভাঁবয়াছল, সকলে বুঝি তাহাদের দলেই আছে। সত্য কথা, বোশর 
ভাষ্ই, সকলেই- অর্থাৎ জনমত-এঁ সভাতেও প্রবলভাবে তাহাদেরই পক্ষে 
ছিল। 'কন্তু তাহারা বেশ খানিকটা ভয় পাইয়া গেল। এঁদক থেকে জোর 

করা হইতে লাগিল যে সভাপাঁত-নবচিনে মত লওয়া হউক। ইহাতে 
তাহারা আরও ঘাবড়াইয়া গেল। তাহারা মত দিতে অস্বীকার,করিল, আর 
বাঁলল যে যাঁহার নাম প্রকাশিত করা হইয়াছে 'তাঁনই সভাপাঁত হইবেন। 

1তানি সভাপাঁতর স্থানে বাঁসবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এঁদক হইতে বাব; 
সরস্বতীপ্রসাদও অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বাঁললেন-উীকল সাহেব, সভা তো 
আমার নামই সভাপাঁতর জন্য প্রস্তাব করেছে, আ'মই সভাপাত। আপ্পাঁন || 
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ক করে এখানে বসতে পারেন ঃ ইহাতে লোকে আরও ঘাবড়াইয়া গেল। 

তান বালয়া দিলেন : এরা সভা হতে দেবে না। এইজন্য সভা ভঙ্গ 

করা হল। | 
সংস্কারকদের দল তাড়াতাঁড় দাঁড়াইয়া উঠল, আনন্দ প্রকাশ কাঁরয়া 

ঘোষণা কাঁরয়া দিল যে তাহাদের জয় হইয়াছে, এই বাঁলয়া স্থানত্যাগ 
কাঁরল। সংস্কারকদলের তো ইহাই করাইবার ছিল, কারণ তাহারা জানত 
যে সত্য সত্য মত ীজজ্ঞাসা কারলে তাহাদের হার হইবে। সোৌদনের সভা 

ভঙ্গ হইল। পরের দন আবার সভা আহবান করা হয়। তাহাতে প্রস্তাব 

করা হইল যে যাহারা যাহারা ভোজ খাইয়াছে তাহাদের জাতিচ্যত করা 
হইবে । তাহাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, বিবাহাদ-সম্পকণ সব বন্ধ কারিয়া 
দেওয়া হইবে। তাহাদের নামও প্রস্তাবের মধ্যে দেওয়া হইল। সেই 
প্রস্তাব ছাপাইয়া সমগ্র জেলার মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হইল। 

সংস্কারকদের পক্ষ হইতে বলা হইল যে, এই সভা তো সমস্ত জ্ঞাতি- 
কুটুম্বদের দয়া হয় নাই, আর আমাদের অর্থাৎ সংস্কারকদলের চাঁলয়া 
আসার পর অন্য দিন ডাকা হইয়াছে; তাই উত্ত প্রস্তাব আমরা মানি না, 
সমস্ত জেলার জ্ঞাঁতিকুটুম্বেরা ইহা স্বীকারও করে না। সামান্য লোকে 
সত্যই যাঁদ এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে আবার সভা কারয়া জ্তাতিকুটঃম্বদের 
ডাকিতে হইবে, আর প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরতে হইবে। এইভাবে গণ্ডগোল 
আরম্ভ হইল, খবরের কাগজে দুই পক্ষের বন্তব্ও হয়তো বাঁহর হইল। 
ফলে জাতিচাচত করাটা বোশ জোর পাইল না। 

আমাদের সামাজিক সম্বন্ধ যতদূর ছিল, তাহার মধ্যে জাতিচ্যত কার- 
বার কোনও প্রশ্ন ওঠে নাই; কারণ আমাদের আশপাশের সকলে আমাদের 
সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করিত। আর ব্রাহ্গণপুরোহত কখনও কোনও 
অসুবিধা হইতে দেয় নাই। হাঁ, বাবার একবার কিছু দুঃখ হইয়াছিল। 
বালয়াছ, আমার ভগ্নীপাতি ছাপরার নিকটে থাঁকতেন। তাঁহার অণুলে 
এই জাতিচ্যাতি আন্দোলন খানিকটা প্রবল ছিল। ছাপরার লোকেরা 
তাঁহার উপর জবরদস্তি করিয়া একবার তাঁহাতক দয়া বাবার নিকটে এক 

আত অভদ্র পত্র 'লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। "চিঠি লইয়া একজন ল্্নেক 
আঁসয়াছিল, আমাদের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। সে বাঁলল, বাবার 
হাতেই পর্ন দেওয়ার হুকুম, আমাদের হাতে নয়। আমরা বুঝিলাম যে 
পত্রে এবিবয়ের আলোচনা কিছ থাকিবে । পন্র পাঁড়য়া বাবার একটু ভয় 
হইল। আমাদের এ একজন ভগ্রীপাঁতই বাঁচয়া ছিলেন। অন্য ভগ্ন তো 
অনেক পূর্বেই শবধবা হইয়াছলেন। ভগ্নীপাঁতরও কোনও সম্তান 'ছল 
না, নিজের বাঁড়তে একলাই ছিলেন। না গছল অন্য কোনও ভাই, না 
ছিল আত্মীয় স্বজন! যাহা গকছু সম্পর্ক তাহা আমাদের সঙ্গেই িল। 

৫ 
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ইনি চিঠিতে দিখিয়াছিলেন, ইহার অন্য কেহ আত্মীয় তো ছিলই না, 
এখন আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধও যাইতে বাসয়াছে। যাঁদ আমরা সম্বন্ধ 

বজায় রাখিতে চাই তাহা হইলে হয় ভোজে যোগ দেওয়াটা অস্বীকার 

কারয়া ঘোষণা কারতে হয়, নয় তো প্রায়াশ্চত্ত কাঁরতে, হয়। 

বাবা ঘাবড়াইয়া গেলেন, কিন্তু তিনি এরূপ মনে কারলেন না যে 

আমরা কোনও ভুল করিয়াছি। 'তাঁন এই পর্যন্ত বাঁললেন যে আমরা 

নিজেরা যাঁদ ভোজে যোগ দিয়া এই ঝগড়ায় না জড়াইতাম, তাহা হইলে 
[তানি হয়তো অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার কাঁরয়া অই কর্মে আঁধক সাহাধ্য 
করিতে পাঁরতেন। এরূপ পন্র আঁসয়াছে শ্দানয়া মা তো সাফ বাঁলয়া 
1দলেন : অস্বীকার করার কথা তো উঠতেই পারে না-সে তো একেবারে 

শমথ্যা কথা হবে, ওরকম করলে ভাল হবে না। হ্ঠঁ, প্রায়শ্ি্তের কথা 
যাঁদ ওঠে, তখন দেখা যাবে। 

এই মর্মে পত্রের উত্তর পাঠানো হইল। সে সময়ে আমার 'দাঁদর 
আ'সবারও কোনও কথা ছল না, এইজন্য ব্যাপারটি বোঁশদূর গড়াইল না। 
বাবা ছাপরায় গয়াছিলেন। একটা মোকদ্দমা চিতেছিল। তাহাতে 
আমাদের উাঁকল ছিন্ন সেই বয়োবদ্ধ ভদ্রলোক, ঘানি এই আন্দোলনের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছলেন। তিনি প্রায়শ্চিন্তের উপর খুব জোর 'দলেন। 
আমরা কাঁলকাতায় আছ, বাঁড় আসলে পরামর্শ করিবেন_ এই বাঁলয়া 
বাবা কথাটা চাপা "দয়া দলেন। 

এইভাবে যতদুর সম্ভব পরোক্ষ রীতিতে আন্দোলন জোর চাঁলতে 
লাঁগল। সাধারণ সভা ডাঁকবারও চেম্টা হইল। আমাদের 1নকটে 
িসউয়ান শহর, সেখানে এক সভা আহ্বান করা হইল, তাহাতে ছাপরার 
সভায় গৃহাঁত প্রস্তাব প্রচার কারবার কথা ছিল। একজন ভদ্রলোককে 
ছাপরা হইতে পাঠানো হইল যেন সউয়ানের যাহারা ভোজে যোগ 'দিয়া- 

ল তাহাদের জাঁতচঢত করার কথাটা যথারীতি সভায় শুনাইয়া দেওয়া 
হয়। এই সভায় আমরাও গিয়াছিলাম। কিন্তু সউয়ানের কুটুদ্বদের 
মধ্যে বহুলোক আমাদের দলে ছিলেন: কারণ বজাঁকশোরবাবু, সরস্বতী- 
প্রস্ম্দবাব; ও আমরা-সকলেই এই সিউয়ান মহকুমার আঁধবাসী। এ 
সভায় আমরা প্রস্তাব করিয়া 'দিয়াছিলাম যে, ছাপরার সভা আমরা মানি 
না-সিউয়ানের জ্ঞাতরা আমাদের দলে। 

আমাদের' গাঁয়ের দুইজন, যমুনাপ্রসাদ ও গঙ্গাপ্রসাদ, আমাদের সঙ্গে 
বাঁলয়ার ভোজে যোগ দিয়াছিল, তাহারা ছাপরায় পাঁড়ত। তাহারা অনা 
কয়েকজন ছেলের সঙ্গে এক বাসায় থাঁকত। তাহাদের কিছু কষ্ট ভোগ 
কাঁরতে হইল। এঁ মেসের ছেলেরা তাহাদের ছোঁয়া জল লইত না-- 
তাহাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও কাঁরত না। বামূন ঠাকুর রান্না করিয়া 
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তাহাদের থালায় আলাদাভাবে আহার্য দিত। এই অপমান তাহারা হাঁসি- 
মূখে সহ্য কারল। কয়েকমাস এইভাবে চাঁলল। পরে আস্তে আস্তে 
ইহার উগ্রভাব কমিয়া আসিল। সকলে একত্র হইল। ছাপরায় ঘাঁহারা 
বিরোধীদলের প্রধান ছিলেন, তাঁহাদের৪ এমন সব পাঁরবারে বৈবাহিক 
সম্বন্ধ হইয়াছিল যাহারা সমদদ্রযান্রার “ক্ষে ছিল। তাঁহাদের নিজেদের 
বাঁড়রও কেহ কেহ তাঁহাদের 'বরুদ্ধবাদী হইল। তাহারা নিজেদের 
জীবনে তো এই কথার মীমাংসা কাঁরল, কিন্তু যে বন্ধন 'ছিশড়ল তাহা 
আর জোড়া লাগল না। কায়স্থদের সমখ্দ্রযান্রার রাস্তা খুলিয়া গেল! 
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বি. এ. পাস কারয়া আঁম কাঁলকাতায় এম. এ. ও বি. এল. পাঁড়তে 
লাগিলাম। সে সময় স্বদেশী আন্দোলন খুব জোর চলিতোছল। কলি- 
কাতায় আমরা যে কয়েকজন বহার ছান্র পাঁড়তোছলাম, তাহাদের উপরেও 
ইহ।র প্রভাব পাঁড়তই। আমরা বিহারী ক্লাবে সর্বদা বাঁসতাম, মিশিতাম 
ও আলাপ-আলোচনা কাঁরতাম। বাংলার ছান্রসমাজ এইভাবে স্বদেশী 
প্রচার করিতেছে, আমাদের বিহারেও ছান্রদের সংগঠন হইলে তাহার দ্বারা 
স্বদেশীর প্রচার হইতে পারে, আমাদের মনে এই উৎসাহ আসল । আমরা 

এক গানও তৈরি করিলাম, তাহা ছাপাইয়া যেখানে-সেখানে বাল কারলাম। 
এই বাল করার বাপারে সংগঠনের অভাব আরও বোঝা গেল। 

আমরা মনে করিলাম, বিহারের ছাত্রদের এক সম্মেলন করা যাক। এই 
ধরনের এক প্রস্তাব বিহারী ক্লাবের সামনে রাখা হইল । শুধু ছাত্ররা নয়, 
বড়রাও এ প্রস্তাব আতিশয় উৎসাহ সহকারে গ্রহণ করিল। আমাকে 
পাটনযম় পাঠানো হইল। সেখানে প্রথমে ছাত্রদের সঙ্গে, পরে অন্য 
লোকদের সঙ্গে দেখা করলাম । তাঁহাদের মধ্যে প্রধান বাক্তি ছিলেন মিঃ 
সচ্চিদানন্দ সিংহ, আর স্বগীয় বাবু মহেশনারায়ণ_যিনি তখন পবহার 
টাইমৃস্ত সম্পাদনা করিতেন। ইন্হারা সকলে সহানুভূতি দেখাইলেন। 
স্থর হইল, পাটনাতেই প্রথম সম্মেলন আহবান করা হইবে, তাহাতে প্রাসম্ধ 
ব্যারস্টার মিঃ শরফুঁদনকে সভাপাঁতি 'নব্ধাচত করা হইবে । পাটনার 
হাত্রেরা এক অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিয়া সমস্ত ব্যবস্থাও কাঁরল। 

প্রথম সম্মেলন হইল পাটনা কলেজের বড় হল ঘরে। বিহারের সমস্ত 
কলেজ ও অনেক স্কুলের ছান্রেরা এ সম্মেলনে খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ 
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দিল। সম্মেলনের উদ্দেশ্য বুঝাইবার ভার আমার উপর দেওয়া হইল। 
আমি এক দীর্ঘ বন্তৃতা ইংরেজীতে লিখিয়া তৈরি কারিয়াছিলাম, উহাই 
পাঁড়য়া শুনাইলাম। অন্য সকলের বন্তুতাও সর্বদা ইংরেজীতেই হইত। 
সম্মেলনে স্থর হইল যে-সমস্ত শহরে কলেজ আছে এবং যেখানে যেখানে 
স্কুল আছে, প্রথমে সে-সব শহরে ছান্রসামতি গঠন করা হউক, ইহারা 
সম্মেলনের সাহত যুন্ত থাকিবে । দীর্ঘ নয়মাবলী তোর হইল। তাহার 
অনুসারে সমস্ত বিহারের ছাত্র'দর প্রাতিনিধিস্বর্প এক স্থায়ী সামাতি 
পাটনাতে স্থাপিত হইল। তাহাতে সব জায়গার ছাত্রদের প্রতানাধ লওয়া 
হইল। এই সাঁমাতই সমস্ত ছাত্রসামাত +নয়ন্্রণ করিত এবং সারা বংসর 
সম্মেলনের কাজকর্ম চালাইত। 
আমার মনে আছে, নিয়ম রচনা কারবার সময় দূ প্রশ্ন লইয়া 

নিজেদের মধ্যে খুব তকাীবতর্ক হইয়াছিল। এক, এই সম্মেলন রাজ- 
নৌতিক ক্ষেত্রে কিছু কাজ করিবে কি না। এীবষয়ে ছাত্রদের মধে ই খুব 
মতভেদ ছিল। বয়স্ক লোকেরা তো সকলেই ইহার বিরোধী ছিলেন। 
শেষে ইহাই স্থির হইল যে সম্মেলন কোনও প্রকার রাজনোতিক আন্দোলনে 
ঘুন্ত থাঁকবে না, তা সে আন্দোলন জাতীঁয়তাবাদণ, রাজভান্তবাদশ ?ক অনয 
যে প্রকারেরই হউক না কেন। এখন কাঁঝতে পারিতেছি, এরূপ স্থির 
কারয়া আমরা ব্দাদ্ধর পাঁরচয়ই দিয়াছলাম। এই সময় বিহার বাংলারই 
অন্তর্গত ছিল। প্রদেশ স্বতন্ত্র হয় নাই। শিক্ষার দিক দিয়া বিহার 
অনেক পিছনে পাঁড়য়াছল। সাধারণের হিতে জবনযাপন তো না থাকার 
মধোই। বিশেষত ছান্রেরা বাহরের কোনও খবরই রাখত না। অল্প 
লোকই কংগ্রেসের পক্ষে ছিল। এপযন্ত বিহারের কোনও স্বতন্ত্র রাজ- 
নৈতিক প্রতিষ্ঠানও ছিল না, না ছিল বিহারের স্বতন্ত্র কংগ্রেস কমিটি, না 
ছিল বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস। ইহাই হইল প্রথম প্রতিষ্ঠান, যাহাতে 
সমস্ত বহারের আঁধিবাসাঁ, হউক না কেন তাহারা িশোরবয়স্ক ছাত্র, 
স্বতন্্রভাবে একত্র হইয়া নিজেদের সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতে বাঁসল। 
এই অবস্থায় আমরা সামলাইয়া না চাঁললে হয়তো এই প্রীতষ্ঠান হইতেই 
পারত না। 

তখন পযন্ত ভারতবর্ষে আর কোথাও ছান্রসম্মেলন হয় নাই। এক- 
দিক হইতে আমাদের এক ন্তন প্রাতষ্ঠান গাঁড়তে হইবে, যাহার কোনও 
আদর্শ সামনে নাই: তাহার উপর আবার "দ্বিতীয় সমস্যা, যাহা লইয়া 
মতান্তর ছিল, এই সম্মেলন শন বিহারী ছাত্রদেরই প্রাতষ্ঠান হইয়া 
থাকিবে, না ইহাতে বাঙ্গালী ছাত্রেরাও যোগ দিতে পারিবে। এ বিষয়েও 
যথেষ্ট মতভেদ ছিল। আমার মনে আছে, অনেক বংসর ধরিয়া বার্ষিক অধিবেশনে প্রস্তাব আসত যে বিহার ছারসম্মেলনে বাঙ্গালশকেও গ্রহণ 



ছান্রসম্মেলন ও কংগ্রেস ৬৭৯) 

করা হউক, 'কন্তু উহা কখনও গৃহীত হয় নাই। সম্মেলনের নাম তো 
প্রথম হইতেই বিহারী-ছান্র-সম্মেলন। কয়েক বৎসরের পর নিয়মাবলীতে 
জাঁড়য়া দেওয়া হইল যে বহারী ছান্র অর্থে বাঁঝতে হইবে যে সব ছাত্র 
[বিহারে শিক্ষা পায়। আমরা যাহারা কলিকাতার ছান্ত্র ছিলাম, প্রথম 
হইতেই ইহার অনুকূলে ছিলাম; কিন্তু অন্য সকলে ইহার বিরোধী ছিল। 

ইহার শাখা স্থাপিত হইল। কলিকাতায় 'বহারী ক্লাবে তো ইহার শাখা 
হইয়াই গিয়াছিল। হিন্দু বিশ্বাবদ্যালয় প্রাতষ্ঞঠার পরে সেখানকার 
[বিহারী ছান্রেরাও এক শাখা স্থাঁপত কাঁরল। সব শাখাতে প্রায় প্রাত 
সপ্তাহে সভা হইত, তাহাতে ছান্রেরা নানা বষয়ে লেখা পাঁড়ত, বন্তুতা 
কাঁরত, খেলা-ধূলায় যোগ 'দিত। এইজন্য যেখানে সেখানে ক্লাব গাঁড়য়া 
উঠিল। বাংসাঁরক সম্মেলনে প্রবন্ধ বন্তুতার প্রাতিযোগ্িতা হইত। প্রবন্ধ 
রচনায়, বন্তুতা করায়, খেলা-ধূলায় যে সবচেয়ে ভাল হইত, তাহাকে পুরস্কার 
দেওয়া হইত। কলেজের ছেলেদের স্বতন্ন্ প্রাতিযোঁগতা হইত, স্কুলের 
ছাত্র ও মেয়েদের পৃথক ব্যবস্থা ছিল। মেয়েদের লেখা ও বন্তৃতা ছাড়া 
সেলাই-ফোঁড়াই-এর উৎসাহ দিবার জন্য স্বতন্ত্র পুরস্কার দেওয়া হইত। 
এইভাবে সারা বংসর কাজ চলিত। সম্মেলন হইত পূজার ছুটিতে, 
বিহারের কোনও না কোনও শহরে। এই বার্ষক সম্মেলনের সভাপাঁতি- 
পদ অলঙ্কৃত করিতেন বিহার ও বিহারের বাহিরের অনেক বড় বড় লোক; 
যেমন, বহারের মিঃ শরফাদ্দিন, মিঃ হাসান ইমাম, ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, 
বাব পরমে*্বরলাল, বাবু দীপনারায়ণ 1সংহ, বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ 
প্রীতি; আর বাহরের মধ্যে শ্রীমতী এনি বেসাণ্ট, শ্রীমতী সরোঁজনণ 
নাড়ু, মহাত্মা গান্ধী, মিঃ এপ্ড্রস প্রভীতি। 

এই সম্মেলন প্রাতচ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালে, আর ১৯২০ সালে যখন 
অসহযোগ আন্দোলন প্রবার্তত হয় তখন পর্যন্ত প্রাত বংসর ইহার 
বাংসরিক আঁধবেশন হইতে থাকে । তাহার পর একটু টিলা পাঁড়য়া যায়, 

কারণ ইহার উৎসাহী কমর্টরা সকলেই সেই মহা-আন্দোলনে লাগিয়া 
গেল। তাহার পর আবার ইহাকে বাঁচাইবার চেস্টা করা হয়। শকন্তু 
পুরাতন সেই জীবন ও তেজ ইহাতে আর ফিরিয়া আসিতে পারল না। 
এখন ষে প্রাতিষ্ঞঠান আছে তাহা এক প্রকার নৃতন প্রতিষ্ঞান। তাহার 
কারকর্তা হয়তো এখন প্রাতষ্ঠানের অবস্থা অবগতই নহেন। যত 'দন 
ইহা সাক্রিয় ছিল, ততাঁদন অত্যন্ত উৎসাহ ও নিষ্ঠার সাহত সমস্ত প্রদেশের 
ছাত্র ইহাতে যোগদান করিত। ইহার সাহায্যে ছাত্রেরা প্রাতয্ঠান চালাইতে 
শিখিল। অনেকে বন্তুতা দিতে শিখিল। এঁ পনেরো বংসরে বিহারে যত 
|] ও উৎসাহী ঘুবকের আবিভবি হয় তাহারা সকলে ইহার দ্বারাই 



আত্মকথা 
৭০ 

অন্প্রাণত ছিল। সকলে নজের নিজের স্বার্থ ছাড়া দেশাবদেশের ছু 

কিছু কথা শাঁখয়াছিল, আর দেশের জন্য কমবোঁশ দিন ক; ত্যাগ- 

স্বীকারের প্রবৃত্তিও জন্মিয়াছল। তাহারা যাহা িছ? 'শাখয়াছল বা 

পাইয়ছল, তাহাতে দেশের লাভই হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী যখন 

বিহারে আসেন, তখন এই ছান্রসম্মেলনের ভূতপূর্ব কার্যকতহি তাঁহার 

সঙ্গ হন এবং অসহযোগ আন্দোলনে তাঁহারা ঘতদ:র আগ্াইয়া যান, তাহা 

ইহারই ফলে। যাহারা ছাত্রসম্মেলনে দীক্ষা পাইয়াছিলেন আজ তাঁহারাই 

প্রায় প্রদেশের নেতৃত্বভার বহন কাঁরতেছেন। 

অসহযোগ আন্দোলন ছান্রদের নিকট হইতে খুব বোৌশরকম ত্যাগ 

চাহয়াছল। ছান্রসম্মেলন সেজন্য প্রস্তুত ছল না। প্রস্তাব তো পাস 

হইল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অল্প ছান্রই তাহাতে টিশকয়া থাঁকতে পাঁ
রল। 

যাহারা ?টশকয়াঁছল তাহাদের আধকাংশই ছিল সম্মেলনের কার্য কর্তাঁ। 

আর যাহারা উাকলশ্রেণী হইতে আ'সয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও বৌশর 

ভাগ সম্মেলনের কার্যকতাদের মধ্যে ছিলেন। এইভাবে ১৯২০ পর্যন্তি 

নিজের কাজ পূরা দমে চালাইয়া প্রীতষ্ঠান জীবন্মৃত ভাবে দিন কাটাইতে 

লাগিল। ইহা একভাবে নিজের কাজ শেষ কারয়া 'দয়াছল:; সমস্ত 

প্রদেশে নব জাগরণ, নব জীবন সৃষ্টি কাঁরয়া 'দিয়াছিল, আর ভাঁবষ তের 

জন্য ক্ষেত্র তোর কাঁরয়া বীজও বপন কাঁরয়া 'দয়াছল, যাহার ফল অসহ- 

ঘোগ আন্দোলনে পাওয়া গেল, আজ পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশে পাওয়া 

যাইতেছে । 

১৯০৬-এর ডিসেম্বরে কংগ্রেস কলিকাতায় হইবে কথা ছিল। আমি 

তো কংগ্রেসের খবর কিছু পূর্ব হইতেই পাঁড়তাম, ?কন্তু এ পর্যন্ত কংগ্রেস 
দোখবার সৌভাগ্য ও সুযোগ জোটে নাই। ১৯০৫-এর িসেম্বরে যখন 
কাশীতে কংগ্রেস হয়, তখন আম বি. এ. পরীক্ষার গোলমালে ছিলাম, 
নিকটে হইলেও সেখানে যাইতে পারলাম না। ১৯০৬-এর কংগ্রেসে 
আগেভাগে স্বেচ্ছাসেবকরপে যোগ 'দিলাম। কংগ্রেসের আধবেশন হইল 

খুব উৎসাহের সঙ্গে। গরম দল ও নরম দলের আবিভবি হইয়াছিল। 

প্রভভীতকে গরম দলের নেতা বাঁলয়া লোকে মনে কাঁরত। নরম দলের নেতা 
ছিলেন স্যর ফিরোজশাহ মেহতা, গোখলে প্রভভীত। আম যতদূর ব্াঁঝতে 
পারিয়াছিলাম, সংরেন্দ্রনাথ ব্যানার ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মাঝা- 

মাঝ ছিলেন। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া িটাইবার বা কম কারবার জন্য 
বলাত হইতে দাদাভাই নওরোজকে ডাকাইয়া সভাপাঁত করা হইয়াছিল। 
সৌভাগ্যবশে আমার ডিউটি মালয়াছিল কংগ্রেস প্যান্ডালে। ফলে আমি 
বিষয়নিবচিনী সমাততে সবাক আলোচনা শুনিতে পাইয়াছিলাম 



ছার্রসম্মেলন ও কংগ্রেস ০১ 

কংগ্রেস প্যাণ্ডালে আঁধবেশনের সময় প্রথম দিন কিছু দূরে আমার স্থান 
হইয়াছিল, তাই সভাপাঁতির আভভাষণ শুনিতে পার নাই। আমি 
দেখিলাম আঁধকাংশ স্বেচ্ছাসেবক নিজের জায়গা ছাঁড়য়া ভিতরে চলিয়া 
গেল। আমি এরূপ করা উচিত মনে করিলাম না। নিজের ন্ট 
স্থানেই স্থির রাঁহলাম। সরোজনী দেবী, মালব্যজশী ও মিঃ জিন্নার 
বন্তৃতা সর্বপ্রথম এই কংগ্রেসেই শুনি। কংগ্রেসের সঙ্যে প্রদর্শনীও খুব 
ভাল হইয়াছল। আঁধবেশন দেখিয়া কংগ্রেসের প্রাত শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া 
গেল। কিন্তু কয়েক বংসর পযন্তি আম ইহাতে যথারীতি যোগ দিতে 
পার নাই। কংগ্রেসের আধবেশন যখন আবার ১৯১১ সালে কাঁলকাতায় 
হয়, তখন এই সুযোগ পাই, সেই হইতে আজ পর্যন্ত নাখল ভারতীয় 
কংগ্রেস কমিটির সভ্য হইয়া আছি, অল্পাঁবস্তর কংগ্রেসের কাজ কারয়া 
যাইতেছি। 

তখনকার 'দিনে কংগ্রেসের সংগঠন 'টিলে-ঢালা ছিল। বিহারের আঁতি 
সামান্য লোকই ইহার সাঁহত যোগ রাখিত। তাহাও বোৌশর ভাগ উাকল- 
শ্রেণী হইতেই। প্রাদেশিক এক কংগ্রেস কমিট ১৯০৭ কি ১৯০৮ সালে 
পৃথক করিয়া করা হয়, তাহা ছিল বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি 
হইতে স্বতন্দ্র। রাষ্দ্রীয় প্রদেশ তো ১৯১৮ সালে পৃথক হইল। কিন্তু 
এই প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমাঁট বড় একটা 'নাদন্টর্পে গাঁড়য়া ওঠে নাই। 
যাহারা প্রাতিনাধ হইত তাহারাও কোনও নাট ধরনে নির্বাচিত হয় 
নাই। একটা আঁধবেশন হইত, তাহাতে কোনও কোনও লোক 'নর্বাচিত 
হইত। আঁধবেশনের সময়ে পেশছাইলে তো কোনও কথাই নাই, না 
পেশছাইতে পারিলে যাহারা পেশীছিত, মন্ত্রী তাহাদের নামেই প্রমাণপত্ 
বা সাঁট্ণীফকেট দিয়া দিতেন। এইভাবে বিহার কখনও ফাঁক যায় নাই, 
প্রীত বংসর আধিবেশনে কিছু কিছ লোক অবশাই যোগদান করিত। 
যেসব প্রাতানীধ যাইত, তখনকার নিয়মমত তাহাদিগকে নাখল ভারতীয় 
কংগ্রেস কমিটর সভ্য নিবচিত করা হইত। এই ভাবেই আম ১৯১১ 
সালে নাখল ভারতাঁয় কংগ্রেস কাঁমাটর সভ্য নির্বাচিত হই; কংগ্রেসের 
বিশেষ কোনও সেবা করিয়া নয়। এ বংসর আমি সর্বপ্রথম প্রাতানাধ 
হইয়াছিলাম। কিন্তু ছান্র-সম্মেলনের জন্য ও ইউানিভারাঁসাঁটর পরীক্ষায় 
ভাল ফল হইয়াছিল বাঁলয়া বিহারের সকলেই আমাকে জানিত। সকলে 
এক ধাল্কাতেই আমাকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে পেণছাইয়া দিল। 
১৯২০ সালের পর এসব বাযাপারের অনেক কিছু বদলাইয়া গেল। কিন্তু 
সে কথা পরে বাঁলব। 



?বদেশযান্রার ব্যর্থ চেষ্টা 

ডন সোসাইটি ও স্বদেশশ আন্দোলনের প্রভাব আমার উপর এই হইয়া- 

ছিল যে আমার মনে হইল, দেশের জন্য একটা কিছ; করিতে হইবে। 

দাদার সঙ্গে থাকার ফলেও এমন কিছ একটা প্রভাব হইয়া থাঁকবে। কিন্তু 

এ পর্যন্ত কিছু স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই যে এই ইচ্ছা কি প্রকারে হইবে; 
[বিশেষ ?ি সেবা কারব, ও তাহার জন্য কি কারতে হইবে, ইহাও পাঁরিজ্কার 
বাঁঝতে পার নাই। এটা শুধ একটা ইচ্ছা মাত্র ছিল, তাহা কখনও 
কখনও উঠত, আবার নানা ঝঞ্চাটের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইত। ছান্র- 
সম্মেলন গঠনে একটা পথ দৌখতে পাইয়াছিলাম, কন্তু উহাও স্থায়ী 

হইবে, না তাহার মধ্যে কোনও পাঁরবর্তন আসিয়া যাইবে, তাহা না 
পারিয়াছিলাম বুঝিতে, না পারিয়াঁছলাম বালতে। তবে একটা কথা 'স্থর 
হইয়া গিয়াছিল-সর্ক্লারি চাকার করা চলিবে না। এইজন্য ব. এ. পাস 
করিবার পর ডেপুঁট ম্যাজিস্ট্রেটের পদের জনা দরখাস্ত দিই নাই। দাদাও 
চান নাই যে দিই। বাবার ইচ্ছা ছিল যে ওকালতি করি। দুভগ্যিবশত 
দাদা এম. এ. পাস করিতে পারেন নাই: বাঁড় হইতে বোঁশ টাকা খরচ 
লইয়া কলিকাতায় কি আর কোথাও এখন থাকিতে চাহিতেন না, ডুমরাও 
রাজস্কুলে শিক্ষকের কাজ কারতে লাগিলেন। আম ডেপুঁটাগাঁরর খেয়াল 
ছাঁড়য়া কালকাতায় এম. এ. ও 'ব. এল. পাঁড়তে আরম্ভ কারলাম। 

হ্বান্রসম্মেলন শেষ হইয়া যাইবার পর আমার মাথায় এক রোখ চাপিল। 
কি কারয়া এরুপ মত হইল, কাহার উৎসাহে হইল, বাঁলতে পার না; 
কিন্তু ধারণা জন্মিল যে এখন কোনও প্রকারে বিলাতে গিয়া আই. পি. 
এস. পরীক্ষা পাস করিতে হইবে । সরকার চাকুরির ইচ্ছা ছিল না, 
তাহা হইলেও ইহা করণায় বালয়া কেমন কারয়া যে মনের মধো একটা 
বোঝাপড়া হইয়া 'গয়াছিল তাহা জন না। দাদা ও এ বিষয়ে উৎসাহ 
দিয়াছিলন। বিলাতের খরচ কুলাইবার মত টাকা বাঁড় হইতে পাওয়া 
যাইতে পরে না, তাই অনা কোনও বাবস্থা চাই। "মিঃ সাচ্চিদানন্দ সিংহ 
আমার এরমপ ইচ্ছা হইয়াছে জানয়া খাঁশ হইলেন এবং ব্লজকিশোরবাবু 
তো এজনা সর্বদা তৈয়ারই 'ছিলেন। ড্র গণেশপ্রসাদের ভোজের পর 
অম্বিকাচরণবাবূকে 'তানি জাপানে যাইবার জন্য খুব উৎসাহ দিয়াছলেন। 
আমার পক্ষে িলাত যাওয়া একপ্রকার আনিবার্য বলিয্াই [তানি মনে 
কাঁরলেন, অর্থসংগ্রতহর চেষ্টায় 'তাঁন লাগিয়া গেলেন। মুন্সী ঈশ্বর- 
শরণও ইহাতে আগ্রহ দেখাইতে লাগলেন। আরা হইতে রায় বাহাদুর 
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হরিহরপ্রসাদ কিছু টাকা দিলেন। মনে করা হইল যে, আমার চলিয়া 
যাওয়ার পর ইণ্হাদের সাহায্যে, অথবা বাঁড় হইতে কোনও প্রকারে, দাদা 
আরও টাকা পাঠাইতে থ।কিবেন। বাবা ও মা ইহা অনুমোদন কাঁরবেন না, 
এবং বাঁড়তে খুব গোলমাল হইবে, আমাদের সে ভয় ছিল। আঁম এই 
প্রসঙ্গে পাটনা ও এলাহাবাদেও গিয়াছিলাম। দাদাও সঙ্গে ছিলেন। 
বাবার কাছ হইতে একথা গোপন রাখা হইয়াছিল, কারণ তাঁহার অনুমাতি 
পাইবার কোনও আশা ছিল না। আমার যাওয়ার দিন পযন্ত স্থির 
কারলাম। কলিকাতায় কাপড়-চে।পড়ও তৈয়ারী করাইয়া লইলাম। 

এ পযন্ত আম ইংরেজ ধরনের কোনও পোশাক পাঁর নাই। কিন্তু 
বিলাতে অন্য কাপড়-চোপড় ঘে পরা চাঁলবে না, সে ধারণা ছিল।, তাই 

ইংরেজী ধরনের পোশাক এক ইংরেজী দোকানেই তোর কাঁরতে 'দিয়া- 
ছিলম। ১৮৯৮-এর পর হইতে আজ পর্যন্ত এই একবারই আম বিদেশন 
কাপড় কানলাম। পাসপোর্টের জনা দরখাস্ত দেওয়া হইল। আয়োজন 
চাঁলতোছিল। আমরা মনে কাঁরয়াঁছলাম, এ সব চেম্টা সফল হইবে, যাওয়ার 
পূর্বে ববা খবর পাইবেন না, বাঁড়র দক হইতে কোনও বাধা আসিবে 
না। এই ষড়যন্তে কলেজসঙ্গীদের মধ্যে আরও তিন চার জন ছল, 
যাহাদের মধ্যে একজন ছিল আমার 1বহারী বন্ধু শুকদেবপ্রসাদ বাঁ, আর 
সকলে ছিল বাঙ্গালী। আমার আপনার লোকের মধ্যে ছিলেন দাদা, 
বজকিশোরবাবু, মিঃ সংহা, মুন্সী ঈশবরশরণ ও রায় বাহাদুর হারহর- 
প্রসাদ সিংহ । 

দাদা ও ব্রজীকশোরবাবুর সঙ্গে আম এলাহাবাদ গেলাম। মুল্সী 
ঈশবরশরণের বাঁড়তে উঠিলাম। সেখানে আমার *বশুরবাঁড়র ছেলেরা 
কলেজে পাঁড়ত। তাহাদের মধ্যে কাহারও সঙ্গে দেখা তো হয় নাই, কিন্তু 
কি ভাবে যেন তাহারা খবরটা পাইয়া গেল। তাহারা খ৫াঁজতে খধাঁজতে 
মুন্সী ঈশবরশরণের বাঁড় আসিয়া পেশছিল। সেখানে লোকেরা বিয়া 
দিল যে আম সেখানে নাই। তাহারা বাড়তে তার করিয়া দিল যে আম 
লুকাইয়া ল্কাইয়া বিদেশে যাইতেছি: আর সেদিন প্রয়াগে আছ। তার 
পাইয়াই বান ও বাঁড়র সকলে খব আস্থর হইয়া পাঁড়লেন। বাবার 
শরীর অসংস্থ ছিল, তাই তান আসতে পারলেন না; মা ও দাদি সোজা 
এলাহাবাদ আঁসলেন। তাঁহাদের এই ভুল ধারণা ছিল যে আম বুঝি 
এলাহাবাদ হইতেই চালয়া যাইব। আম তো এখন পরামর্শ কাঁরতে ও 
টাকার জোগাড়ে গিয়াছলাম. সেখানে এক 'দন থাকিয়া সোজা কালিকাতায় 
ফিরিয়া আঁসলাম। 

মা যখন এলাহাবাদে পেশীছলেন তখন আম সেখানে ছিলাম না। 
মুন্সী ঈশবরশরণের বাঁড় খোঁজ করিবার পর তিনি খবর পাইলেন যে আম 
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কাঁলকাতয় ফিরিয়া আঁসয়াছ। আম কাঁলকাতায় আছ বালয়া এইসব 

কথা কিছু জানিতে পারি নাই। সেখানে তার গেল যে বাবা অসম্স্থ 
হইয়ছেন। আম তাঁহার সঙ্গে দেখা কারবার জন্য বাঁড় আঁসয়া সব কথা 
জানিতে পাঁরলাম। তান সত্য সত্যই অসুস্থ ছিলেন, কিত্তু এ পর্যন্ত রোগ 
তেনন কিছ; প্রবল হর নাই: অবশ্যই দ:গঁখত হইয়াঁছলেন। ঘরে কান্না- 
কাট পাঁড়রা গেল। দাদাও আসিলেন। বাবা তাঁহার উপর খব রাগ 
করিলেন যে ?তিনি আমাকে বিদেশে পাঠাইবার ষড়যন্ত্র কারতোছলেন। 
আম বাঁড় পেপাছতেই সকলের শোক উথাঁলয়া উাঁঠল। খুব জোর কান্না- 

কাটি চালল। আমার যাওয়ার কথা সকলে সোজা বারণ করিয়া দল, 

বাঁলল, আমি বিলাত গেলে তাঁহারা বাঁচবেন না। যে সব কথাবাতাঁ হইয়া- 
ছিল আম সব খালয়া বাললাম। কথাও দিলাম যে যাইব না। আমার 
কথায় বাবার যখন বিশ্বাস হইল, তখন তিনি আমাকে কাঁলিকাতায় "ফারিয়া 
যাইবার অনুমতি দিলেন। 

কাঁলকাতায় যখন সব ব্যবস্থা একপ্রকার হইয়া 'িয়াছিল, তখনকার 
একটি সামান্য ঘটনার এখানে উল্লেখ কারতোছ। আমার যে-সব সঙ্গী 
বিলাতযান্রার খবর রাখিত তাহারা এই 'বিলাতযান্রার কল্পনায় আমার সাথী 
ছিল। সকলেরই ইচ্ছা ছিল যে তাহারাও যায়, কিন্তু তাহাদের সুযোগ 
সুবিধা তখনও জোটে নাই। আমরা সকলে ইহাই ভাবতাম, আমার যাওয়ার 
পরে তাহারাও কোন-না-কোন উপায়ে'কিছু দিন পরে বিলাত ঘাওয়ার 
চেষ্টা কারবে। একাঁদন ল কলেজ হইতে বাঁহর হইয়া একজন সঙ্গীর 
মত হইল, চল, এক জ্যোতিষীর সঙ্গে এীবষয়ে পরামর্শ কাঁরয়া লই। 
'একজন জ্যোতিষীর সঙ্গে তাহার জানাশোনাও 'ছিল। আমরা সকলে 
তাঁহার বাঁড় গেলাম। জ্যোতিষী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বয়স হইবে প্রায় 
সাট বংসর। "তান বাড়তে বাঁসয়াছিলেন। আমাদের যাওয়ার অল্প 
পরেই তিনি বলিলেন : বুঝেছি, তোমরা কেন এসেছ। তাহার পর 
আমাদের মধ্যে কেহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কারতে শুরু কারল। প্রশ্ন তো একটাই 
_বিলাত যারা হবে তো? প্রশন আমরা মুখে বালি নাই, মনে মনে রাখিয়া- 
ছিলাম। আমাকে তিনি উত্তর কারলেন : এখন নয়, অনেক 'দন পরে 
তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। শুকদেবকে তান উত্তর কারলেন : তোমার ইচ্ছা 
এখন খুব তাড়াতাঁড় পূর্ণ হবে। তৃতীয় বন্ধুকে বাললেন : তোমার 
ইচ্ছাও কিছ; দিন পরে পূর্ণ হবে। চতুর্থ বন্ধুকে বাঁললেন : তোমার এ 
ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। | 

আমরা একটা টাকা 'দিলাম। প্রণাম করিয়া 'ফারয়া চাললাম। সমস্ত 
রাস্তা এই লইয়া হাঁস্াট্রা কারতে কাঁরতে আসলাম যে এই বুড়া তো 

ই জানে না। আমার তো সব ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে তবু আমার 
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যাওয়া হইবে না, আর শুকদেব, যাহার ঘাওয়ার কোনও কথাই হয় নাই, 
সে খুব তাড়াতাঁড় অল্প কয়েক 'দনের মধ্যেই চলিয়া যাইবে_এ কেমন 
কাঁরয়া হয়! আমরা হাঁসতে হাঁসতে-ফৃর্ত কাঁরতে কাঁরতে 'ফাঁরয়া 
আঁসলাম। তাহার পরই বাঁড় হইতে তার আঁসয়া গেল। আমার যাওয়া 
একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। যখন বাঁড় হইতে 'ফারলাম আর 'যাইব না' 
এই মীমাংসাই হইয়া গেল, তখন শুকদেবের যাওয়ার কথা উঠিল। আমার 
কাপড় ও টাকাকড়ি লইয়া সে একাঁদন চলিয়াই গেল! কাপড় ও টাকা এত 
গোপনভাবে হস্টেলে রাঁখয়া 'িয়াছলাম যে আমাদের কোনও 'সঙ্গীও 
তাহার খবরটুকু জানত না। শুকদেবের বেলাতেও ভয় ছিল যে তাহার 
বাবাও তাহার যাওয়া এই ভাবে বন্ধ করিয়া না দেন। এইজনা তাহা 
গোপন রাখা হইল । তাহার কোথাও যাইবার শছল না, কাহারও সঙ্গে 
দেখা করিবার ছিল না। এইজন্য তাহার কথা একেবারে গোপনে থাকিল। 
যাওয়ার দিন বন্ধুদের বাঁলল : বাঁড় যাচ্ছ। আমরা দুই তন জন বন্ধু 
স্টেশন পর্যন্ত আঁসলাম। তাহাকে রেলে চড়াইয়া বোম্বাইয়ে রওনা কাঁরয়া 
দলাম। যতক্ষণ বোম্বাই হইতে জাহাজ রওনা হইবার খবর না আসল 
ততক্ষণ আমাদের মনে আশঙ্কা রাঁহয়াই গেল যে হয়তো উহাকেও ধরিয়া 
ফিরাইয়া আনা হইবে, কিন্তু জাহাজ চলিয়া যাওয়ার পরেই তাহার বাঁড়র 
লোকেরা খবর পাইল। এমন কি, কাঁলকাতাবাসতই 'ন্কট-আত্মীয়েরাও-_ 
যাহাদের সঙ্গে তাহার অত্যন্ত ঘাঁনন্ঠতা ছিল-_খবর পায় নাই। 

ছাত্রজশীবনের অবসান 

শুকদেবকে রওনা করিয়া আমি তো. কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ার কাজে 
আটক হইয়া রাঁহলাম ও কংগ্রেসের আধবেশনের পর আবার পাঁড়তে 
লাগিলাম। বাবার অসুখ বাঁড়য়া চলিল। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহার 
অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। খবর পাইয়া আম কাঁলকাতা হইতে ও 
দাদা ডুমরাঁও হইতে দুইজনে জশরাদেই গেলাম। স্বল্পকালের মধ্যে তাঁহার 
আয়ু শেষ হইয়া আসিল। মৃত্যুর পূর্বে আমাদের সকলের সঙ্গে তাঁহার 
দেখা করানো হইল। তখন পর্যন্ত দাদার দুই মেয়ে ও জনার্দন নামে এক 
ছেলের জন্ম হইয়াছিল। আমার ছেলে মত্যুঞ্জয়ের জন্মও সেই বংসরই 
হয়। নাতিদের মুখ দেখিয়া তান খুব খুশি হইয়াছলেন। রোগের 
বৃদ্ধি হইলে সকলকে একর করিয়া আশবদি করিলেন। 
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বাবার মৃত্যুতে বাঁড়তে বিশৃঙ্খলা হইল, আমাদের সকলের দন্ভথ 

হইল; কিন্তু এক বিষয়ে আমার মন খুশও হইল। বিলাত না গিয়া 
ভালই কাঁরয়াছি; যাঁদ যাইতাম ও তাঁহার এভাবে মৃত্যু হইত, তাহা হইলে 

আমার কত কষ্ট যে হইত তাহা বাঁলতে পাঁর না। আবার কলিকাতায় 
গেলাম। দাদা ডুমাও'য় গেলেন। দাদা তো কিছুকাল হইতেই বাঁড়র 
সব ব্যাপার দেখাশোনা করিতেন। এখন সমস্ত ভার তাঁহার উপরই 
আসিয়া পাঁড়ল। যখন-তখন ডুমরাঁও হইতে আঁসয়া তানি বাঁড়ঘর 
দেখিয়া শুনিয়া যাইতেন। আমার খরচ প্রভৃতির ব্যবস্থাও 'তাঁনই 
কাঁরতেন। তাঁহার পড়ার সময় সদাসর্বদা খরচের জন্য কষ্ট স্বীকার কাঁরতে 
হইত। বাঁড় হইতে খরচ যাইতে দোর হইত। কিন্তু বাবা বাঁচয়া 

থাকতে, এবং তাঁহার মৃতার পরেও, দাদা কখনও আমায় খরচের ভাবনা 

ভাবতে দেন নই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আঁম যখন পড়াশোনায় ভাল ও 
সমস্ত পরণক্ষা এত ভাল কিয়া পাস করিয়াছি, তখন আমাকে শুধু 
পড়াতেই মন দিবার পূর্ণ সূযোগ দিতে হইবে, কোনও মতে অন্য চিন্তা 
আসিতে দেওয়া হইবে না। 

আম বরাবর যথেম্ট বাঁ পাইয়াছ। বাবা ও দাদা খরচের মধ্যে 
তাহা হিসাব কারতেন না। খরচের টাকা তো সর্বদা আলাদাই পাঠাইতেন। 
সেই টাকা হইতে আঁম কলেজের মাহনা 'দতাম। বাকি টাকা বই 
কানতেই খরচ হইয়া যাইত। বব. এ. পাস কারবার পর দুইটি বাত 
পাইয়াছলাম। একাঁট হইল মাসিক পণ্াশ টাকার, তাহা প্রাত মাসে 
পাইতাম। ইহা তো আমি খরচ করিয়া যাইতাম। "দ্বিতীয় বাত মাসে 
চল্লিশ টাকা কারয়া, তাহার শর্ত ছিল যে এম. এ. পাস কারিবার পর একর 
হিসাব করিয়া পাওয়া যাইবে । এম. এ. পাস কারবার পর যখন একসঙ্গে 
৪৮০. পাইলাম, তখন বিলাত যাত্রার জন্য যাহা কিছু ক করিয়াছিলাম, 
তাভা শোধ করিয়া দিলাম। 

পূর্বে বিয়াছি, এফ. এ. পাস কারবার পরই পরাক্ষার বিষয়ে কেমন 
একটা উদাসীন ভাব আসিয়া িয়াছিল। 'ব. এ-তে কেমন কারয়া জান 
না আবার প্রথম হইয়া গেলাম। এম. এ.-র সময়ে এই উদাসশন ভাব আরও 
বাড়িয়া গিয়াঁভল। এই বংসর 'বিলাত ঘাত্রার জন্য ও 'পতার মৃত্যুর জন্য 
অন: কাজে সময় গেল। মনও বচিত 'ছিল। বাবা মারা গেলেন ১৯০৭ 
সালের ফেব্রুয়ার কি মার্চ মাসে। পরাক্ষা হইবার কথা ছিল তাহার 
পরের নভেম্বর কি ডিসেম্বরে । গ্রণম্মের ছুটিতে িছুকালের জন্য 
বন্ধন্দের সঙ্গে কারাসয়ং গেলাম। সেখানে পরাক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলাম। 
এম. এ. পরাঁক্ষায় আমার স্থান প্রথম হয় নাই। অনেক বন্ধু আমার 

উপরে ছিলেন। আমার এ ব্যাপারে মোটেই দুঃখ হয় নাই। কারণ 



ছান্জীবনের অবসান ৭৭ 

আম কোনও আশাও কার নাই, 'বশেষ কোন চেম্টাও কার 
নাই। 

ইহার পর প্রশ্ন হইল, কি করা যায়। পরীক্ষা 1দয়া আম দাদার 
নিকট ডুমরাঁও-এ চলিয়া গেলাম। কিছ্বাদন সেখানেই কাঁটিল। ওকালাঁত 
পরীক্ষা দব, কি দিব না, ভাবতে লাগিলাম। সোঁদকে যাইতে মন 
চাহিতোছল না। ইহাও অনুভব কারতে লাগলাম, আম ওকালাঁত 
কাঁরতে পারব না। নিজের শক্তিতে কেমন যেন একটা আব*বাসের মত 
হইয়া গিয়াছিল। সরকার চাকার কারব না বাঁলয়া তো প্রথমেই স্থির 
করিয়া ছলাম। 

ইহারই মধ্যে বাবু বৈদ্যনাথনারায়ণ সংহ নামে এক বন্ধু লাখলেন 
যে আম যাঁদ মজঃফরপুর কলেজে প্রফেসর হইয়া যাই তবে খুব ভাল 
হয়। তান এ কলেজে প্রফেসার করিতোছিলেন। তিন বলায় আ'মি 
দরখাস্ত পাণাইয়া দলাম। আমার 1নয়োগ হইয়া গেল। ১৯০৮ সালের 
জুলাই মাসে কলেজ খাঁললে আম সেখ।নে চাঁলয়া গেলাম। এঁ কাজে 
প্রাণও সাড়া 'দয়াছিল। ওখানকার লোকদের সঙ্গে জানাশোনাও হইয়া 
গেল। কিন্তু দাদা ইহাতে খুশি হইলেন না। ধীরে ধীরে কলেজের 
আর্ক অবস্থা খারাপ হইয়া যাইতোছিল। শেষে স্থির হইল যে, আম 
পুনরায় ওকালতির জন্য তোর হইব। কলেজের পড়া তো আম শেষ 
কিয়া লইয়াঁছলাম: কিন্তু পরীক্ষা দই নাই। দাদার মত হইল যে আম 
আবার কাঁলকাতায় যাই, পরীক্ষা দই এবং ওকালাতি শুরু কাঁর। 

এইভাবে ছান্রজীবন শেষ হইল। সংসারে প্রবেশ কারবার সময় 
আঁসয়া পাঁড়ল। যখন সোৌদনের কথা মনে পড়ে তখন বোধ হয় যেন উহা 
সখের সময় ছিল। কখনও কখনও দুঃখ হয় যে সেই 'দিনগুলির যত 
সদ্ব বহর করিতে পারতাম তাহা করি নাই। দাদা পথপ্রদর্শক ছিলেন, এই 
সাবধা তো পাইয়াছলাম। অন্তরে যত সুিন্তা বা সং প্রবৃত্ত উঠিত, 
তাহ'র বীজ দাদাই বপন করিয়াছিলেন। পাঁড়বার সময় আমার কোনও 
কম্ট না হয়, দাদার সর্বদা সে চেম্টা ছিল। বাড়তে টাকা পয়সার যে 
কোনও টানটানি আছে তাহা দাদা কখনও বুঝিতে দেন নাই। কাঁলি- 
কাত" ও তাহার পূর্বে ছাপরায় আমার সঙ্গীদের সাহত সর্বদা ভালবাসা 
ছিল। ধতদূর মনে পড়ে, কাহারও সঙ্গে কে'নও প্রকার খিটমিটিই লাগে 
নাই, ঝগড়ার তো কথাই ওঠে না। বরং সকলের সঙ্গে ব্যবহারে ভালবাসাই 
প্রকাশ পাইত। অল্প কয়েকজনের সঙ্গে তো খুব ঘাঁনষ্ঠতাই হইয়াছিল, 
তাহা সর্বদা 'স্থর বা অক্ষপ্র ভাবে ছিল। পাঁড়বার সময় প্রাতিযোগতা 
ছিল য্থম্ট, তব কখনও কেহ আমার সঙ্গে শঠতা করে নাই, চালাক করে 
নাই, কখনও কাহারও সঙ্গে মনান্তর হয় নাই। খাদ কোথাও কাহারও 
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কোনও অসবিধা বা বাধা সহ্য কারতে হইত তাহা হইলে আমরা সদা 
একে অনের সাহায্য কারতাম; এমন কি, যে-সঙ্গীরা আমাদের প্রাতযোগাী 
হইত, তাহাদের সঙ্গে মাঁলয়া পরীক্ষার জন্য তৈরি হইতাম। আঁম যখন 

এফ, এ. পরাক্ষার জন্য তৈরি হইতোঁছিলাম, তখন আমাদের যে-বন্ধ্যাট 
আমাদের বংসর এগ্ট্ান্সে দ্বিতীয় হইয়াঁছলেন, তান ও আম একসঙ্গে 
পরাক্ষার জন্য তৈরি হই। এইভাবে অন্য পরীক্ষাতেও সকলে "মায়া 
মিশিয়া পাড়তে থাঁকি। 

বালকাতায় ও ইডেন হিন্দু হস্টেলে থাকা আমার পক্ষে খুব লাভের 

হইয়াছল। কাঁলকাতায় গিয়াই আমার চোখ খুঁলল। যাঁদ সেখানে না 
যাইতাম তো ক হইত-একথা ভাবয়া কোনও ফল নাই। কিন্তু আমার 

বধ্বাস, আর কোথাও গেলে আমার এতখান লাভ হইত না। ইডেন 
'হন্দু তস্টেলে থাকয়া বাঙ্গালী সঞ্গীদের মধ্যে মিশিবার যেমন সুযোগ 
পইয়ছিলাম এরূপ অনা কোথাও থাকলে পাইতাম না হয়তো। বাঙ্গালী 
সংগীদের স্মাত অতান্ত সুখকর । আমার কাহারও শবরুদ্ধে কোনও 
চিন্তা হয়ই নাই, আর তাহাদের মধ্যে কেহ আমার সঙ্গে কখনও খারাপ 
ববহ'র করে নাই। কখনও কেহ কটু কথাও বলে নাই। আম স্বীকার 
কার যে তাহাদের সঙ্গে যে কয়াঁদন কাটয়াঁছল তাহা ছিল অত্যন্ত 
সুখের দিন, আঁঙশয় লাভের 'দন। তাহাদের মধ্যে থাকিয়া বিনা চেষ্টায় 
আমি বাংলা বাঁলতে 'শাঁখয়া ফেলিলাম। আজও সমগ্র বাংলাদেশ জ্াড়য়ী 
আমার বিস্তর বন্ধ. আছেন। অনেক দন পরে আমি যখন অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় বাংলাদেশে পারক্রমা কাঁরতে যাই তখন যেখানেই 
গিয়াছি সেখানেই পরানো পারিচয়ের বন্ধু কাহাকেও কাহাকেও পাইতাম, 
পুরাতন স্মৃতি অমান জাগিয়া উঠিত। 

আমি যখন ক'গ্রেস-প্রোসিডেন্ট হই, তখন বিহারে আবার ১৯৩৮-৩৯ 
সালে বাংগালীশাবহারা প্রম্ন উঠল। তাহার পর কংগ্রেসে আমায় এমন 
কাজ করিতে হইল যাহা বাংলার কেহ কেহ পছন্দ কারল না। আমার 
উপর অনেক আক্রমণ হইল। কট;কাটব্য মন্তব্য কাঁরিল। গালাগালিও 
হইল যথেষ্ট পারমাণে। 'কন্তু এখনও আম ইহা অন্ভব কার না যে, 
অহাদের প্রাত আমার কোনও বিদ্বেষ আছে, ক তাহাদের প্রাতি কখনও 
অন্য কোনও ধরনের চন্তা মনে উঠিয়াছে। তাহা হইবেই বা কেমন 
করিয়া ? এতাঁদনের সধ্দর শোভন সঙ্গ, প্রেমের আদান-প্রদান, পুরানা 

সখস্মাতি-মানূষ কি এসব ভূঁলিতে পারে? কর্তব্যের বশে যাঁদ কখনও 
কাহারও প্রাত এমন আচরণ কারিতেও হয় ঘাহা তাহার ভাল লাগে না, 
তাহা হইলেও আম নিদ্বের মনে যখন "জিজ্ঞাসা কাঁর তখন সর্বদা এই 
উত্তরই পাই যে আম কখনও কাহারও আঁনষ্ট কাঁর নাই। জাঁনয়া বাঁঝয়া 

স্ব 
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আঁনস্ট কারবার উদ্দেশ্য লইয়া কিছ কার নাই। যাহা হউক, এসব কথা 

তো লেকে ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু আমার হত্রয়পটে যে চিন্ন বাল/কালেই 
আঁকয়াছি তাহা কখনও মুছিবে না। ওসব স্মৃতি. কখনও বিলীন হইতে 
গারে না, আর বাংলাদেশে পনেরো বংসরের জীবনে আম যাহা পাইয়াছ 
আমি তাহা ভুলিতে পাঁর না। 

কাঁলকাতায় অনেক 'বিহারীদের সঙ্গেও আমার ঘাঁনন্ঠতা হইয়াছল। 
আম যখন কাঁলকাতায় পাঁড়তে যাই, তখন অজ্পই 'বহারা ছাত্র সেখানে 
পাঁড়ত। আস্তে আস্তে তাহাদের সংখ্যা বাড়তে লাগিল। পরে তো 
তাহারা দলে দলে সেখানে গ্রিয়া উপস্থিত হইল। আমরা নিজেদের 
বিহারী ক্লাব গঠন কারয়াছলাম। প্রত্যেক সপ্তাহে সেখানে সকলে একক 
হইতাম। জাতি-পাঁতির ঝগড়া এতদূর গড়াইয়াছল যে হিন্দু হস্টেলে 
আমরা নিজেদের জন্য স্বতন্ন উনন রাখিয়াছলাম, যাহাতে বিহারী ব্রাহ্মণ 
রান্না করিত। যাঁদও আমি ডক্টর গণেশপ্রসাদের সঙ্গে ভোজে যোগ 'দিয়া- 
ছলাম, তথাঁপ জাতির বন্ধনকে খুব স্বীকার কারতাম। তান তো 
ছিলেন আমার স্বজাতি, কায়স্থ; অন্য কোনও জাতির লোকের ছোঁয়া অন্ন, 
যাহা নিজের দেশে খাওয়া চলে না, তাহা সেখানে খাওয়া হয় নাই। এত 
দিন ওখানে ছিলাম, কিন্তু বাঙ্গালী মেসে ডাল, ভাত ইত্যাঁদ একাঁদনও 
খাই নাই। 

বিহারী সঙ্গীদের অনেকের সঙ্গে আমার ঘাঁনষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া গেল। 
তাহারা আজ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ছড়ানো, নিজের নিজের জায়গায় কিছ 
না কিছ; কাজ কাঁরতেছে। তাই যেখানেই যাই, কাঁলকাতার কোনও না 
[কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ই। ঘানষ্ঠ বন্ধূদের মধ্যে চম্পারন জেলার 
শকারপুর গ্রামের শ্রীঅবধেশপ্রসাদ ও জগন্নাথপ্রসাদ, শাহাবাদের 
শ্রীশুকদেবপ্রসাদ বর্মা, ভাগলপুরের শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ, রাঁচীর বদ্রীনাথ বর্মা, 
বলভন্প্রসাদ জ্যোতিষী. ডক্টর সাধ্ সিংহ, উক্ঈর রাজেন্দরপ্রসাদ, বটকদেব- 
প্রসদ বর্মা, বিন্ধাবাঁসনীপ্রসাদ বর্মা প্রভৃতি ছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ 
চালয়া গ্রিয়াছেন; কয়েকজন আজও রহিয়াছেন। অবধেশবাবর বন্ধূতায় 
খুব সুফল ফলিয়াছল, আর তাহাতে লাভ হইয়াছিল। পরে তাঁহার 
সঙ্গে বৈবাহক সম্বন্ধও হইয়া গিয়াছল। 



ওকালতির জন্য তোর 

মজঃফরপুর কলেজে নয় দশ মাস কাজ কারবার পর ১৯০৯-এর মার্চ 
মাসে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া গ্বেলাম। সেকালে বি. এল.-এর দুইটি 
পরাম্ম দিতে হইত। একটি পরীক্ষা আমি তাড়াতাঁড় পাস কাঁরলাম, 
দ্বিতীয়াটর জন্য তোর হওয়া বাঁক ছিল। হাইকোর্টে ওকালাতি কারতে 
গেলে কোনও উাঁকলের সঙ্গে দুই বৎসর ধাঁরয়া কাজ কাঁরতে হইত। 
ছোটখাটো পরীক্ষাও পাস কাঁরতি হইত, তাহাতে জজেরা স্বয়ং কিছু 
জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। আম ঘাঁদ চাহতাম তবে বি. এ. পাশ কারবার 
পর, কোনও উকিলের সেরেস্তায় নাম লেখাইয়া ১৯০৮ সালেই এই দুই 
বংসর পূর্ণ কারতে পা।রতাম। কিন্তু সে সময় এইদিকে মন ছিল না। 
এইজন্য যখন আম ১৯০৯ সালে কলিকাতা গেলাম তখন আরও দুই 
বংসর শিক্ষানবিশ হইয়া থাকবার কথা। ইচ্ছা ছিল, কোনও ভাল উাঁকলের 
নিকট কাজ শাখি। খাঁ বাহাদুর সৈয়দ শামসুল হুদার িকট এক বন্ধুর 
সাহায্যে উপাঁস্থত হইলাম। এ সময়ে তাঁহার নিকটে দুইজন শিক্ষানবিশ 
ছিল, এবং নিয়মমত দুইজনই মাত্র থাকতে পাঁরত। তান বাঁললেন, 
জায়গা খালি হইলেই তোমাকে আমার আটিকেল-ক্লার্ক করিয়া রাখিব 
ততাঁদন আমার কোনও বন্ধুর নিকটে তোমাকে রাঁখয়া দিই। তানি 
আমাকে জহাদ্র রহিম জাহিদের নিকট রাখিয়া দিলেন। এই ভর 
লোকাঁটও ভাল উীকল ছিলেন। কিছাঁদন পরে ইনি বিলাত গিয়া ব্যার- 
স্টার হইয়া আঁসলেন। পরে হাইকোর্টের জজও হইলেন। নামের সঙ্গে 
হীন পরে 'সাহোবদী জ্াঁড়য়া 'দিয়াছিলেন, তাই জাস্টিস সাহোবদী 
নামেই ইনি প্রাসদ্ধ হইলেন। 

আম ভাবিলাম, যখন দুই বংসর পর্যন্ত আমার অন্য কাজ কিছ 
নাই, তখন খুব পারশ্রম করিয়া আইন ভালমত পাঁড়য়া লইব (প্রথমে আমি 
তো এই বিদ্াকে খুব ভয়ই কারতাম), আর উাঁকলের কাছে কাজও 
শিখিয়া লইব। আম দাদার উপর খরচের ভার 'দতে চাঁহ নাই। তাই 

বাঁড়ুতে পড়াইভাম, তাহা হইতে সেখানকার খরচ চলিয়া যাইত। আম একাট ছেলেকে পড়াইতাম, সে ছিল জাস্টস 'দিগ্বর চ্যাটার্জর ছেলে। এইযে ওরাল শে কাবার পরেছি, একজন জজের সঙ্গে পরিচ মনা গেল। 
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যখন শামসুল হন্দা সাহেবের কাছে জায়গা খাল হইল, তখন আমি 
তাঁহার সঙ্গে কাজ কারতে লাগলাম। আম সে সময়টা ভালমতই কাজে 
লাগাইলাম। সাধারণত যাহারা এইভাবে নাম লেখাইত, তাহারা আত 
সামান্যই কাজ কাত, শেষটায় দুই বৎসর কাটাইয়া 'দায়সারা* ভাবে পরীক্ষা 
পাশ করিয়া উাঁকল হইয়া যাইত। আম সের্প কারলাম না। আম 
রোজ সকালে শামসুল হদা সাহেবের ঘরে হাজির হইতাম, এবং দশটা 
পযন্ত তাঁহার হাতের মকদ্দমার কাগজপন্র পাঁড়তাম। উহার উপর 
আমার নোট তোর কাঁরতাম, তান যেমন বাঁলয়া দিতেন সেইভাবে। 
আইনের নাঁজর ইত্যাঁদ পাঁড়য়া তাঁহার জন্য সমস্ত কিছু তৈয়ার কাঁরয়া 
দিতাম। অল্পাঁদনের মধ্যেই তিনি দেখিয়া লইলেন যে আম তাঁহার জন) 
ভাল নোট তৈয়ার করিয়া দিতেছি, তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ সাহাষ্য 
হইতেছে, জানয়র উাঁকলের আর বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে না। 

আঁম এক মেসে থাকতাম, সে মেস তাঁহার বাঁড় হইতে অনেক দূরে। 
সেখানে যাইতে হইলে কিছ দূর পর্যন্ত ট্রামে যাইতে হইত। দ্রাম হইতে 
নামিয়া প্রায় এক মাইল ছিল হাঁটাপথ। তিনি নিজে খুব সকালে উঠিয়া 
কাগজপত্র পাঁড়তেন। আমি গিয়া পেশছিতাম সাতটায়, আর দশটা পযন্ত 
তাঁহার সঙ্গে কাজ কারিতাম। তাহার পর এঁ ভাবেই নিজের মেসে 
আসিতাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ কাঁরয়া বেলা একটায় হাইকোর্টে ঘাইতাম। 
সেখানে মকদ্দমার তর্ক শুনিতাম। বিশেষ কাঁরয়া সেই সমস্ত মকদ্দ- 
মার দিকে মন যাইত বোঁশ, যাহাদের বিষয়ে আম তাঁহাকে নোট তৈরি 
করিয়া দিতাম। সন্ধ্যাবেলায় হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া আবার আমাদের 
মেস হইতে প্রায় চার মাইল দূরে ভবানীপুরে 'গিয়া রাত্রে ছেলে পড়াইতাম, 
আর রাত ৯-১০টায় মেসে 'ফাঁরয়া ঘুমাইতাম। এইভাবে যথেষ্ট পাঁরশ্রম 
কাঁরতাম। কাজও আমি ভাল কারয়া শিখিলাম। পরে শামসুল হুদা 
সাহেব বলিলেন : তোমার আসা-যাওয়ায় অনেক কম্ট হয়, সময়ও যায়; 
তুামু আমার বাড়তেই চলে এস, তোমার জন্য যে বন্দোবস্ত বল, করে 
দেব। 'তনি থাকিবার জন্য একটি ঘর, রান্নার জন্য পৃথক এক ঘর, 
আমাকে দিলেন। আমি সেখানে বাস কাঁরতে লাগিলাম। তখন তান 
রাত্রে এবং সকালেও (চারটা পাঁচটায় উাঠিতেন, এবং প্রয়োজন বোধ হইলেই) 
আমাকে ডাকিয়া লইতেন। আমাকে রোজ সঙ্গে করিয়া নিজের গাঁড়তে 
কাছারি লইয়া যাইতেন। তাঁহার সাঁহত ঘাঁনষ্ঠতা এতই বাঁড়য়া গেল যে 
আমাকে বাঁড়র ছেলের মত মনে কাঁরতে লাঁগলেন। 

আজকাল যখন হন্দু-মুসলমান সমস্যা আত উগ্র হইয়া দেখা দেয়, 
তখন সামান্য একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া দলে ভাল.হয়। শামসুল হব্দা 
সাহেব প্রাসদ্ধ উকিল 'ছিলেন। লোকে তাঁহাকে মুসলমান সমাজের এক- 
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করিত, তানি মুসালম লীগের প্রোসডেন্টও হইয়া- 
সী ও লেজিসলেটিভ কাউনাঁসলের সভ্যও 
ছিলেন। পরে তো বঙ্গের গভর্নর বাহাদুরের কাষকরাঁ সমিতির সভ্য 
হইলেন। হাইকোর্টের জজ পর্যন্ত হইয়া গেলেন। লেজিসলোটিভ কাউন- 
সিলের প্রেসিডেন্টও হইয়া গেলেন। স্যর, এই উপাধিও পাইলেন, তখন 
তিনি শুধু খাঁবাহাদুর ছিলেন। কিন্তু হাইকোর্টে মক্কেল ও জজ সকলেই 
তাহাকে খুব খাতির করিতেন। তাঁহার হাতে মকদ্দমাও থাকিত বিস্তর। 
তাহার মনও ছিল ভারি স্বন্দর। তিনি স্বভাবে ধার্মিক ছিলেন; মুসল- 
মান ছাত্রদের কিছ বৃত্তিও দিতেন। কিছ কিছ ছাত্র শুধু খাওয়ার 
সময় আঁসয়া তাঁহার বাড়তে খাইয়া যাইত। 

আম তাঁহার বাড়িতে থাঁকিতাম। বকরিদের দিন আসিল। পাড়া ছিল 
ম,সলমানদের, আঁধকাংশ লোক ছিল মুসলমান। আম ভাবিলাম, হয়তো 
এই উপলক্ষে তাঁহার নিজের বাড়তে বা প্রতিবেশীর বাঁড়তে গ্রোহত্যা বা 
গোর/র কোরবান হইবে। আমি ছিলাম সনাতনপ হিন্দু, ভাবিলাম, এই 
উপলক্ষে দুই-চার দিন কোথাও সাঁরয়া পাঁড়লে ভাল হয়। আম চুপ- 
চাপ, তাহাকেও 1কছ; না বলিয়া ওখান হইতে চলিয়া গেলাম। মেসে গিয়া 
বন্ধদের সঙ্গে থাঁকলাম। তিন চার-দিন পরে 'ফারয়া আসিলাম। তানি জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, কোথায় গিয়াছিলাম। আমি সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম না। এইটুকুই বালিলাম যে দুই-তিন দিনের জন্য বন্ধ'দের নিকটে গিয়াছিলাম। 

তিনি বলিলেন : বুঝোছ। তুমি বকারদের জন্য চলে গিয়েছিলে। তুঁম হয়তো ভেবেছ, এখানে হবে গোরুর কোরবানি, এজন্য এখানে থাকা চলবে না। তুমি কি আমার সঙ্গে অনুচিত ব্যবহার করলে না? তুমি মনে করলে, তোমার কি রকম মনে হবে সে বিষয়ে আমার চিন্তা নাই! তুমি তো তুমি, আমার বাড়ির অনেক চাকর হিন্দু। ফূলবাগিচার মালি 
হিন্দ, গোরর চাকর হিন্দ; ওদের মনের দিকে কি আমি দেখি না? ওদের মনে কি ব্যথা লাগে নাঃ তোমার উচিত ছিল আমাকে জিজ্ঞাসা 
করা। আমার নিজের বাঁড়র হিন্দ; চাকরদের কথা বিবেচনা করে, আমার বাড়তে গোরুর কোরবানি হয় না। 
আমি অতান্ত লঙ্জিত হইলাম। বাঁঝতে পারিলাম, তাঁহার সাদ অন্যায় বাবহার কাঁরয়াছ। তখনকার দিনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলিতেই ছিল। বাঙ্গালী মুসলমান এই আন্দোলনের [বিরোধিতা কারতোছল। পুববঞ্গো, শামসনল হুদা সাহেব যেখানকার আধিবাসী, সেখানে হিন্দ 'এলমানের দাঙ্গাও খ্যব হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং বগভঙ্গের পক্ষে 
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ইহার মধ্যে আম বি. এল. পরাক্ষাও পাশ কাঁরয়া ফোললাম। আম 
এঁদকে কখনও মনই দিই নাই, কোনও রকমে শুধু পাশ করিয়াছি মান্র। 
আমার শিক্ষানাবাঁশর দুই বংসর যখন প্রায় শেষ হইয়া আসল, তখন তান 
বঙ্গদেশের গভর্নরের একাঁজাকিউঁটিভ কাউনাঁসলের সভ্য হইবেন, এই খবর 
আসতে লাগল । 'তাঁনও এবষয়ের খবর পাইলেন। তিনি আমাকে 
বাঁললেন, এখন তো অনেক 'দন পর্যন্ত তান ওকালাত কাঁরতে পারবেন 
না, তাই আম ওকালাতি শুরু কারবার পর তাঁহার সাহায্য কিছ পাইব 
না। কিন্তু আম ভাবলাম, অনেক কাজ তো শাঁখয়া লইয়াছ, আমি 
নিজেই সব করিয়া লইব। 

১৯১১ সালের আগস্ট মাসে আমি ওকালাতি শুরু কার। যোঁদন নাম 
লিখলাম, সেইদিন তান আমাকে এক মকদ্দমা দেওয়াইলেন। নিজে 
আমার সঙ্গে গিয়া জজদের সামনে বাঁসলেন ও আমাকে যাান্ত প্রদর্শন 
কারতে দিলেন। আম হাইকোর্টে ওকালাঁতি শুরু কারবার পর কেবল 
কয়েকদিনের জন্য হাইকোর্ট খোলা 'ছল। তাহার পর পাঁড়ল দ:গাপজার 
লম্বা ছটি। ছুটির আরম্ভেই আম বিহার চালয়া গেলাম। পৃজনীয় 
মালব্জী হিন্দু 'বিশবাবদ্যালয়ের জন্য চাঁদা সংগ্রহ কারবার আঁভিপ্রায়ে 
তখন বিহার পরিভ্রমণ করিতেছেন; কিছুদিন এ কাজে লাগিয়া রাহলাম। 
যখন হাইকোর্ট খুলিলে আম কাঁলকাতায় 'ফারলাম, তখন শামসুল হুদা 
সাহেবের নিয়োগের সংবাদ খুব প্রচারিত হইয়াছে । মক্কেলরাও বুবিতে 
আরম্ভ করিয়াছে যে, এখন ইনি আর ওকালাঁত করিবেন না। আড়াই মাস 
কি তিন মাস ছাঁটর পর হাইকোর্ট খন খোলে তখন এই তিন মাসের 
জমা অনেক মকদ্দমা নৃতন কাঁরয়া দায়ের হয়। শামসুল হুদা সাহেবের 
নিকট যে সব মকদ্দমা আসিল, তাহার মধ্যে কতকগ্যাল তিনি আমার 
নামে করিয়া দিলেন। টাকা কম 'মিলুক কি মোটেই নাই 'মিল্ক, কিন্তু 
তান বাললেন : এখন তো আমি থাঁকব না, এ মকদ্দমা সব তোমার 
হাতেই থাকবে। যাঁদ ঠিকমত কাজ কর তা হলে মক্কেল তোমার কাছ 
থেকেই কাজ নিতে থাকবে। এই কথাটি শুধ্ তাঁহার স্নেহ দেখাইবার 
এ উল্লেখ কাঁরলাম না, অন্য কারণেও একথা বলার প্রয়োজন 
১ 

কিছাঁদন পরে এইসব মকদ্দমার মধ্যে একাঁট পেশ হইল । মন্কেল 
আমাকে আইনমত ফি দিয়া তো রাখে নাই, কিন্তু যেহেতু ওকালত- 
নামায় আমারও দস্তখত 'ছিল, তাই তালিকায় আমার নামও উঠিল। অন্য 
একজন উকিলকে সে পরে রাখিয়া লইল। এইসব যত মকদ্দমায় শামসুল 
হখ্দা সাহেব আমার নামও লিখিয়া দিয়াছিলেন সেই সমস্ত পেশ হওয়ার 
সময় আম তাঁহার কগজপন্র খুব পাঁড়য়া লইতাম. আর আইন ইত্যাদি 
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খয়া তৈয়ার হইয়া যাইতাম। এঁ দিনও এভাবে তৈয়ারি হইয়া গেলাম। 

মি এ লালারজারাদিনা আমার 'সনিয়র উাঁকল অত 

থাটয়াও ঠিক রকম উত্তর দিতে পারলেন না। মকদ্দমা ছল স্যর 
আশুতোষের এজলাসে। আম উাঁকল সাহেবকে সাহায্য কাঁরতোছলাম, 
আর পেশ কারবার জন্য নজীরের পর নজর তাঁহার হাতে দিয়া যাইতে- 

ধছলাম। স্যর আশুতোষ সমস্ত দেখতোছলেন। িছনক্ষণ পরে তানি 

আমাকেই প্রশ্ন করিলেন : এখানে আর ক নজীর আছে বলে দাও তো বই 

চৈয়ে নিই। পরে এক সন্দর রায় দিলেন, তাহা রিপোর্টে প্রকাশিত হইল। 
এ ব।পার তো চূকিয়া গেল। আম এই মকদ্দমার কথা ভুলিতেই 

বাঁসয়াছলাম। দুই দিন পরে আর একজন উকিল, যাঁহার সঙ্গে সর্বদাই 
কাজ কারতাম ও 'যাঁন ইউানভারাসাঁটর 'সশ্ডিকেটের একজন সভ্য ছিলেন, 
তান আমাকে বাললেন : তুমি ল কলেজে প্রফেসর হইতে রাঁজ আছ? 
আমার আশ্চর্য লাগিল, আম এজন্য কাহাকেও কিছ; বল নাই। স্যর 
আশুতোষের কাছে উাঁকলদের দরবারের মত লাঁগিয়াই থাকত, 1তাঁন 
ছিলেন ভাইস-চ্যানসেলার, তাঁহার সঙ্গে আঁম দেখাও কার নাই, ছু 
বলিও নাই। আমি ইহাও জানতাম না যে, আমার মত দুই বৎসরের 
উকিলেরও এই পদ পাওয়া যাইতে পারে। আমি আশ্চর্য হইয়া তাঁহাকে 
জিজ্ঞাসা কারলাম : আঁম একাজ ক করে পেতে পারি, আম তো কারও 
সঙ্গে দেখাও কাঁর নি, দরখাস্তও দিই 'ি। তাহাতে তানি বাঁললেন : 
কোনও মকদ্দমায় তুমি স্যর আশুতোষের এজলাসে কাজ করেছ, 
তাতে তান খুব খুশি হয়েছেন; তুম গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করো । 
আমি সেই অনুসারে দেখা কারতে গেলাম ও দুই চার দিনের মধ্যে ল 
কলেজের অধ্যাপকপদ পাইলাম। কেস কাঁরয়া টাকা বোশ পাইতাম না, 
কিন্তু পড়াইবার কাজে আইন খুব পাঁড়তে হইত, তাহাতে প:রাপার লাভ 
হইত। এইরূপে 'বনা চেষ্টায় ও বিনা টাকার মকদ্দমায় আমার এই 
সম্মান লাভ হইল । 

ওকালাতি শুরু কারবার পূর্বে আর এক ঘটনার কথা এখানে 'লিখি। 
উপরে বাঁলয়াছ, আম জাঁস্টস 'দগম্বর চ্যাটাজ“র বাঁড়তে তাঁহার ছেলেকে 
পড়াইতাম। তাঁহার সঙ্গে চেনা-পরিচয় হইয়া গিয়াছল, কিন্তু ঘান্ঠতা 
ছিল না। "তানি জানিতেন যে আম ইউনিভারাসাঁটর পরাক্ষা্ীল ভাল 
কাঁরয়া পাশ কাঁররাছ, তাই ছেলেকে পড়াইবার জন্য আমাকে নিযুক্ত 
কারয়াঁছলেন। যখন তানি বুঝতে পারলেন যে, আঁম এখন ওকালাঁত 
শুর করিব, তখন একাদিন তানি আমার সঙ্গে আলাপ কারিতে লাগিলেন। 
তিনি জজ্ঞাসা কারলেন : তোমার কোনও উীকল আত্মীয় আছে? আঁম 
বাঁললাম : কেউ নেই। সত্য কথ্থা, আমার *বশুরবাঁড়র আত্মীয় অনেকে 
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উকিল ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সংয্ন্তপ্রদেশে, বাঁলয়া জেলায় ওকালাঁত 
কারতোছলেন। বিহারে আমার কোনও আত্মীয় এই ব্যবসা কারতেন না। 
আমার এই উত্তর শুনিয়া তান বাঁললেন : একথা খুব ভাল। আমার 
আশ্চর্য লাগিল, কারণ আমার ধারণা ছিল, আত্মীয়-কুটুম্ব কেহ উীকল 
থাকলে সে প্রথমে খুব সাহায্য করে, আর তাহার নিকট মকদ্দমাও 
পাওয়া যায়; এইভাবে মকদ্দমা হাতে আসে। 

আম মনের কথা খুলিয়া বীললাম। তখন তান বাঁলতে লাগলেন : 
তুমি এটা নিজের ভাগ্য বলে জেনো যে, তোমার কোনও আত্মীয় উাকল 
নেই, বিশেষত বড় উাঁকল নেই। কেউ উকিল থাকলে হয়তো তার খাতরে 
দু-চারটে মকদ্দমা তুমি পেয়ে যেতে; কিন্তু মন্কেল তোমাকে ডাকল 
রাখতো না। সে এই কথাই ভাবতো যে, বড় উাঁকল সাহেবের খাঁতরে 
একটা অকর্মণ্য লোককেও সে রেখেছে। তোমার ওপর তার কখনই 
বিশ্বাস হোত না, তোমার জন্যে তার মনের মধ্যেও কোনও স্থান থাকতো 

না। এইজন্য সেও নিশ্চয় আর একজন উীকল রাখতো । তুমিও মনে 
করতে, আর একজন তো ওকালাঁতি করবেনই, তাই তোমার দক থেকে 
বিশেষ কিছ? তোর করতে না। এইভাবে তুমি কাজে ঢিল দিতে । তোমার 
ওকালাঁত করবারও কম সুযোগ 'মিলতো। যাঁদ তুমি নিজে উন্নাতি করে 
পাঁরশ্রম করে ভাল উীকলও হতে, আর এঁ মন্ধেলই আসত, তাহলেও সে 
তোমাকে মনে করিয়ে দিত যে, গোড়াতে এ তো তোমাকে উকিল রেখে- 
ছিল। এইজন্য তোমারও সঙ্কোচ হতো, আর তুমি তার কাছ থেকে টাকা 
নিতে পারতে না। বড়লোক মন্ধেল তো এমানধারাই হয়। হয়তো 
তোমার কাছে গাঁরব কেউ এসে হাজির হোল, তখন তুমি নিজের অভ্যাস- 
বশে তার দকে বোঁশ মনোযোগ 'দতে পারলে না, কারণ তোমার কাছে 
তো ধনী মককেল এসেই থাকে, এবং তুমি সেজন্য গর্বও অনুভব কর-_-তা 
চাই সে টাকা দক আর নাই 'দিক, চাই তুমি জে ভার নিয়ে তার. 
মকদ্দমা চালাবার সুযোগ পাও আর নাই পাও। সাহায্য করার মত 
আত্মীয়-কুটঃম্ব উাঁকল না থাকলে এই ধরনের কোনও মক্কেল তুমি পাবে 
না। তুমি লেখাপড়ায় ভাল, একথা জেনে গাঁরব মব্ধেল তোমার কাছে 
আসবে, টাকা দেবে কম, কিন্তু তোমাকেই নিজের সর্বস্ব বলে মনে করবে, 
আর কেউ তার উাঁকল হবে না; তার মকদ্দমায় তোমাকেই সব কিছ 
করতে হবে। এইজন্য যতদূর হয় নিজেকে ভাল করে তোর করে নাও । 
এইভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। মকদ্দমা জিতে গেলে সে দশাঁদকে 
গারবদের মধ্যে তোমারই প্রশংসা করবে। সে তোমার বিজ্ঞাপনের কাজ 

করবে। অন্য গঁরব মব্ধেল আসবে । এইভাবে তোমার নাম হবে। এতে 
কারো সাহায্যের উপর "নর্ভর করতে হবে না, কারো কাছে কৃতজ্ঞ হতে 
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হবে না। এইভাবে ওকালাতি চলতে থাকলে বড় মূক্কেল নিজেই এসে 

হাঁজর হবে। সে তোমার খোসামোদ করবে। কৃতজ্ঞতার ধণয়ায় পনরোনো 

খাতির জমাতে পারবে না, আর তুমি সম্মানের সঙ্গে তার কাছ থেকে টাকা 

নিতে পারবে । এইজন্য খেটে কাজ করতে শেখো। ওকালাত ভালই চলবে। 

ইনার কথায় আমার মনে খুব সাহস জন্মিল। ইনি যেসব কথা 

বাঁলয়াছলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইল। প্রথমটা শুধু গাঁরব মন্ধেল 

পাইয়াছিলাম। আমার ভাগ্যে প্রথম হইতেই অন্য কোনও উকিলের সাহায্য 

বিনা কাজ করিবার সুযোগ জ:টিয়াছিল। ইহাতে মেহনতও কাঁরতে হইত, 

নিজের বাঁদ্ধও খুলত। দুই একজন এমন মন্কেল পাইয়াছিলাম, যাঁহাদের 

ধনী বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের সঙ্গে পুরাতন সম্বন্ধ। এইজন্য 

তাঁহারা আমার নিকট আঁসিয়াছলেন; না হইলে আর সব ছিল গাঁরব। 

আম যখন ওকালাতর জন্য তৈয়ার হইতোঁছলাম তখন আর একটি 
ঘটনা ঘটে, তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়। যাঁদ সেই ঘটনার সম্ভাবনা 

কিন্তু তাহা হয় নাই। হয়তো ভালই হইয়াছে, তখনকার অপরিণত স্বপ্ন 
সার্থক হয় নাই। সে ঘটনা হইল মাননীয় শ্রীযুন্ত গোখেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 

মাননীয় শ্রীয,ক্ত গোখেলের সঙ্গে পাক্ষাং 

১৯১০ সালে ওকালতি পরাক্ষার জন্য পাঁড়তোছলাম। কাঁলকাতায় এক 
মেসে থাঁকতাম। সেখানে আরও দুই চারজন বিহারী সঙ্গীঁও িলেন। 
আমার দাদাও সেখানে িয়াছিলেন। একাঁদন হাইকোর্টে যেখানে আম 
প্রায় নিত্ই যাইতাম, মিঃ পরমে*বর লাল ব্যারিস্টার আমায় বাঁললেন : তুমি 
আর শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে মাননীয় গোখেলের সঙ্গে দেখা কর, তান তোমাদের 
দুইজনকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি একথা শীনয়া খুবই আশ্চর্য 
হইলাম। কারণ মাননীয় গোখেলের সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য ইহার 
পূর্বে কখনও আমার হয় নাই। তাঁহারও আমাকে জানিবার কোনও কারণ 
ছিল না। মিঃ পরমেশ্বর লাল বাঁললেন : তান বিহারের দু-চারজন 
কৃতী ছাত্রের সঙ্গে দেখা করতে চান, আর আম তোমাদের দুজনের নাম 
তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি। কথাটা কি, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ-দুভগ্যিবশে পিছু 
কাল হইল অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে চাঁয়া ?গিয়াছেন_ও আম, দুই- 
জনেই ছান্র-সম্মেলনে প্রধান কম+ 'ছিলাম। এইজন্য আমাদের দুইজনূকে 
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অনেকে চিনিত। মিঃ পরমেশ্বর লালও এইজন্য আমাদের দুইজনের নাম 
বাঁলয়া 'দয়াছিলেন। 

আমরা দুইজনে মাননীয় গোখেল যেখানে ছিলেন সেখানে শিয়া 
তাঁহার সঙ্গে দেখা কার। 'তাঁন তাহার কিছু কাল পূর্বে 'সাভ্যণ্টিস অফ 
ইশ্ডিয়া সোসাইটি" স্থাপন করেন। তাঁহার ইচ্ছা, বিহারের কয়েকজন ভাল 

ছেলে উহাতে যোগ দেয়। তিনি দেশসেবার উপর জোর দিয়া আমাঁদগকে 
উহাতে যোগ দিতে বলেন। তান জানিতেন যে, আমরা দুইজনে ইউ- 
নিভারাঁসটির পরাঁক্ষা ভাল করিয়া পাশ কাঁরয়াছ আর এখন ওকালাতর 
জন্য তৈয়ার হইতেছি। "তান বাঁললেন : হতে পারে যে তোমাদের 
ওকালাতর পশার ভাল হল, অনেক টাকা তোমরা রোজগার করতে পারলে, 
অনেক আরামে ও ীবলাসে দন কাটালে। বড় কোঠাবাঁড়, গাড়ীঘোড়া, 
চাকরবাকর ইত্যাঁদ বড়লোকদের যেমন থাকে তোমাদের সব ঠিক ঠিক 
তেমান হোল। কিন্তু কোনও কোনও ছেলের উপর দেশেরও দাবি আছে, 
তোমরা লেখাপড়ায় ভাল বলে তোমাদের উপর এই দাঁব আরও বোঁশ। 
নিজের কথায় তানি বাললেন : আমার সামনেও এই প্রশ্ন এসেছিল । 
আম গাঁরবের ছেলে। আমার বাঁড়র সকলে খুব আশা করোছিলেন যে, 
আমি পড়াশোনা করে মানুষ হব। টাকা রোজগার করব, সকলকে সখী 
করতে পারব। আমি যখন সকল আশায় ছাই দিয়ে দেশসেবার ব্রত 
নিলাম তখন আমার দাদা এত দুঃখিত হলেন যে, কয়েকাঁদন ধরে আমার 
সঙ্গে কথাও বলেনান; কিন্তু কিছুদিন পরে সব কথা তান বুঝতে 
পারলেন। আমার সঙ্গে খুব সস্নেহ আচরণও করতে লাগলেন। হতে 
পারে যে এ সমস্ত তোমার ক্ষেত্রেও হবে, কিন্তু এতে বিশ্বাস করায় 
শেষে সকলে তোমাকে সম্মান করতে আরম্ভ করবে । লোকের সব আশা- 
ভরসা তোমাতে আছে, কিন্তু কে জানে, যাঁদ তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে 
তাও তো সমস্ত লোক সহ্য করে নেবে। 

এইভাবে তান প্রায় দেড় ঘণ্টা দু ঘণ্টা ধরিয়া আমাদের সঙ্গে কথা 
বাঁললেন। কথা বাঁলবার পদ্ধাতিও এমন ছিল যে, আমাদের মনের উপর 
তাহার আত গভনর প্রভাব পাঁড়ল। শেষকালে তান বলিলেন : ঠিক 
এখনই উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ বিষয়টি গভনর, ভেবে-চিন্তে 
আর একাদন আমার সঙ্গে আবার দেখা করো, তখন নিজের নিজের 
মত বলো। আমরা সেখান হইতে একপ্রকার আত্মহারা হইয়া 'ফারিলাম। 
নিজেদের মেসে ফিরিয়া আসলাম । তাঁহার কথা মনের ভিতর এমাঁন দাগ 
কাটিয়া বাঁসয়াছিল যে, অন্য চিন্তা ঢুকিতেই ছিল 'না। 

আমরা দুই ভাই জরাদেই পেশীছলাম। বাঁড়র মেয়েরা যখন সমস্ত 
কথা শুনল দশদন ধাঁরিয়া ঘুমই আসিল না। খাওয়া-দাওয়া সবাঁকছ7 বন্ধ 



আত্মকথা 
৮৮ 

হইবার উপরুম হইল। স্বদেশীষুগে দেশের কথা সকলের সামনে আসিয়া 

উপাস্থত হইত। দেশসেবার চিন্তাও যখন তখন জাগ্গিয়া উঠিত। কিন্তু 

ইহার পূর্বে কখনও এইভাবে এ প্রশ্ন সামনে আসে নাই। কখনও এত 
বড় একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাতে এইসব মর্মকথা শুঁনবার সৌভাগ্য 

হয় নাই। একাঁদকে তাঁহার কথামত দেশের জন্য আমাদের মত লোকের 

সেবার প্রয়োজন; অন্যাদকে দাদার উপর বাড়ির সমস্ত বোঝা চাপানো! 

আমারও দুইটি ছেলে হইয়াছিল, তাঁহার নিজেরও তিন মেয়ে ও এক ছেলে! 

মা তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। তান ক বাঁলবেন, বাঁড়র অন্য লোকদের 
কেমন দ:ঃখ হইবে, ইত্যাদি ভাবনা এত পাঁড়া দতেছিল যে, উপরে যেমন 
বালয়াছি, খাওয়া-দাওয়া পযন্ত প্রায় ছ;টিয়া গিয়াছিল। আমরা দুইজন 
ছ।ড়া আর কেহ একথা জানিত না। দাদা সঙ্গেই ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেও 
ছু বাঁল নাই। অন্য কোনও সঙ্গকেও কিছু বাল নাই। হাইকোর্ট 
খাওয়াও বন্ধ। বেড়ানো ঘুঁচয়া গেল। কোথাও-না-কোথাও একটা নিভৃত 
কোণ খ*জিয়া লইয়া সেখানে বাঁস, আর ভাবি, এই হইল কাজ। প্রায় দশ 
বারো দিন এইভাবে চঁলিল। দাদার মনে হইল, শরীর বাঁঝ ভাল নাই। 
তাঁহাকে কিছ একটা বালিয়া ফিরাইয়া দিলাম। এখনও 'ানজের মনই ঠিক 
হয় নাই, তাঁহাকে বলিব কি! 

কয়েকাঁদন এই প্রকার চন্তার পর একদিন স্থির করিলাম যে, মাননীয় 
শ্রীযুন্ত গোখেলের কথা শ্বীনয়া তাঁহার সোসাইটিতে যোগ দিতেই হইবে। 
দাদাকে সব কথা খুলিয়া বালবার সাহস ছিল না, কারণ ভয় ছল যে, 
[তিনি ইহাতে বড় কষ্ট পাইবেন। আম এক লম্বা চিঠি লাঁখলাম, 

তাহাতে সব কথা খোলাখাল লেখা ছিল, আর আমাকে যাহাতে যাইতে 
অনুমতি দেন সেজন্য প্রার্থনা ছিল। একাঁদন সন্ধ্যাবেলায় এ পন্র তাঁহার 
বিছানার উপর রাখিয়া দিলাম; তান তখন কোথাও বেড়াইতে গিয়া- 
ছিলেন। আম নিজে কাছেই কলেজ স্কোয়ারে গিয়া বাঁসয়া রহিলাম। 
চিঠি পাঁড়বামান্র তান আমার খোঁজ করিতে লাগলেন। দেখা পাইলেন 
না। আম ফারয়া দোখলাম তাঁহার অবস্থা স্বাভাবক নয়। সোঁদন 
রান্রে তান কোনও কথা বাঁলতেই পারিলেন না। আম দোঁখলাম, যে- 
চিন্তা আমাকে পাঁড়া দিতেছে, উহা তাঁহাকেও কষ্ট 'দিতেছে। তাঁহার 
প্রাণ চাহিতেছিল যে, আমাকে না আটকান, 'কন্তু নিজের পাঁরবারের এত 
সাও জি সামর্ঘও নাই। আমাকে দেখিয়া তানি 

গলেন। ও সংযত র র কাদে লালা নিজেকে রাখতে পারলাম না, আমিও 

তো তাঁহার এঁ কান্না হইতেই মনের ভাব বাঁঝতে পারলাম। 
বোশ কিছ; বাঁলবার আমার সাহসও হইল না। "স্থির হইল, বাঁড় গিয়া 
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মা-জ্যেঠিমা ও 'দাদির্ সঙ্জোও পরামর্শ কাঁরতে হইবে। আম মাননীয় 
গোখেলের নিকট গিয়া এ অবস্থা জানাইয়া আঁসলাম। বাঁঝতে পারলাম 
যে, এখন আমি ই'হাদের স্নেহবন্ধন কাটাইতে পাঁরিব না। তাঁহাকে এরূপ 
বলিয়া দিলাম। তিনিও আশা ছাড়িয়া দলেন। আমার সঙ্গ শ্রীকৃষ 
চরম সিদ্ধান্ত করার পূর্বে কিছাাদন পুনায় গিয়া সেখানকার সব অবস্থা 
দেখিয়া আসিতে চাহিল। মাননীয় শ্রীযন্ত গোখেলের একথা ভাল লাগল। 
পুনায় গয়া শ্রীকৃষ্ণ কয়েকাঁদন থাঁকিয়াও আসল। কিন্তু শেখ পর্যন্ত 
তাহারও "স্থির হইল, এ সোসাহাটিতে যোগদান করা ঘটবে না। 
আমরা দুই ভাই জীরাদেই পেখীছিলাম। বাঁড়র মেয়েরা যখন সমস্ত 

কথা শুনিল তখন সকলে আঁস্থর হইয়া উঠিল। মা তো এত ভাল- 
বাঁসতেন যে কখনও কিছু বালতেনই না। কিন্তু আমার 'দাঁদ, যানি 
সর্বদাই মুখর ছিলেন, তানি বালতে লাগলেন : তুমি বিলেত যাওয়ার 
কথা তুলে বাবাকে কাঁদিয়েছে আবার এখন এই বয়সে সাধূ হতে চেয়ে 
দাদাকে কাঁদাচ্ছ। 'বাস, এই পর্যন্ত বাঁলয়া দিদি নিজেও কাঁদতে 
লাগলেন। সমস্ত বাড়িশুদ্ধ কান্নাকাট শুরু হইল। এ গোলমালে, 
আমার কাঁলকাতাতেই তো সাহস কমিয়া গিয়াছিল, যেটুকু বাঁচয়াছল 
তাহা এখন একেবারে ভাঁঙ্গয়া পাঁড়িল। 

বাঁড়তে কিছাদন থাঁকয়া আম আবার কাঁলকাতায় চালয়া গেলাম। 
বাঁড়র লোকদের বিশ্বাস হইল যে আমি তাহাদের সকলের মঙের বিরুদ্ধে 
এরূপ কাজ কারব না। এই দোটানায় প্রায় চার পাঁচ সপ্তাহ কাঁটিল। 
আমি চালয়া যাওয়ার চিন্তা তো ছাঁড়য়া দিলাম, কিন্তু মনে ব্যথা বশধয়া 
রহিল। কয়েক সপ্তাহ ধাঁরয়া একটু আঁস্থর মতো হইয়া রাহলাম। ধারে 
ধীরে এ আস্থিরতা দূর হইল। ইহার এক ফল ইহাই হইল, যে বি. এল, 
পরাক্ষা অল্প কয়েকাঁদন পরেই হইবার কথা, তাহা আমার কট কঠিন 
সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। পড়াশোনায় মন লাগে না। পরীক্ষার দিন কাছে 
আঁসল। কোনও প্রকারে পরাঁক্ষায় পাস কাঁরলাম। উচ্চস্থান পাইবার 
তো প্রশ্নই ছিল না, কারণ পড়া হয় নাই। পাস করার বিষয়েও মনে ভয় 
ছিল, কিন্তু কোনও রকমে পাস কাঁরয়া গেলাম। ইহার এক বংসর পরে 
ওকালতি শর; করিলাম; কারণ শিক্ষানাবাশর সময় তখনও শেষ হয় 
নাই। ওকালাঁত আরম্ভের কথা উপরে 'লিখিয়াছি। 
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উপরোনত ঘটনার আল্গাদন পরেই মার মৃত্যু হইল। পুর দীর্ঘ টিতে 
বাঁড় আসিয়াছিলাম। কার্তিক মাসে তাঁহার অভ্যাস ছল, সন্ধ্যাবেলাতেও 
স্নান করিয়া তুলসী পূজা কাঁরতেন আর প্রদীপ দতেন। ইহাতে একাঁদন 
ঠান্ডা লাগিয়া গেল। জবর আর কাঁস হইল। আমরা দুভাই বাড়িতেই 

ছিলাম। অনেক ওষধপন্র করা হইল, কিন্তু বাঁচাইতে পারা গেল না। 

চার পাঁচ দিন রোগে ভূগিয়াই মা চলিয়া গেলেন। তখন দাদার পায়ে 

একটা ব্যথা ছিল। লোকের মধ্যে এমন একটা ধারণা 'ছল যে, বাপের 
শ্রাদ্ধ বড় ছেলেকে আর মাতৃশ্রা্ধ ছোট ছেলেকে কারতে হয়। এইজন্য 
সমস্ত ক্রিয়াকর্ম আমিই করিলাম। 

দাদার বড় মেয়ে এই সময় এত বড়সড় হইয়া উঠিয়াছল যে, তাহার 
শীঘ্র বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হইল। মা বাঁচিয়া থাকতেই কথাবাতা 
চালতোছল। আমাদের সমাজে মেয়ের বিবাহ দেওয়া খুব হাগ্গামার কথা। 
একে তো পছন্দসই ছেলে মেলা ভার; তাহার মধ্যে জাতি-পাঁতির গোল- 
মাল থাকেই। তা ছাড়া ছেলের বাঁড়তে সম্পত্তও 'কছু থাকা চাই, 
যাহাতে মেয়ের সেখানে গিয়া কম্ট না হয়। অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার 
জন্য ছেলে তখন স্বাবলম্বী হইতে পারে না। এইজন্য বাড়ির কতাদের 
উপরই মেয়ের ভরণপোষণের ভার পড়ে, আর কর্তারা তাহাতে সমর্থ কি 
না তাহা দেখা দরকার হয়। আমার নিজের বিবাহ প্রায় এগারো বছর 

বয়সে হইয়াছিল। যখন আমার পশচশ ছাব্বশ বংসর বয়স, তখনও 
পড়াশোনাই কারি। মজঃফরপূর কলেজে যখন প্রফেসরি কার, সেই কয় 
মাস ছাড়া এ পর্যন্ত কিছু রোজগার কার নাই। দাদাও কিছু উপাজন 
করেন নাই। স্কুল মাষ্টার করিয়া তান অজ্প যাহা কিছু পাইতেন তাহা 
ওখানেই খরচ হইয়া যাইত। এইজন্যে বাঁড়তে যা জমিদার ছিল তাহার 
আয় দয়া সব কাজ চাঁলত। দাদা ভাল ব্যবস্থা কাঁরয়া লইয়াছিলেন। 

তাই বাবার মৃত্যুতে যতখাঁন কষ্ট হইয়াছিল এখন ততটা কম্ট লাগত 
না। তাহা হইলেও মেয়ের বিবাহে তো অনেক খরচ হইয়াই থাকে। 

মেয়ের ববাহে ভাল ঘর ভাল বর 'মাললেও পান্রপক্ষকে রাঁজ করানো 
বড় সহজ কর্ম নয়। তখনকার 'দনে ছেলেকে রাঁজ করাইবার কথা 
উঠিতই না, কারণ ছেলের বয়স প্রায়ই কমই থাঁকিত, আর বাপ-মায়ের 
রাঁজ-গররাজিকেই তাহার রাঁজ-গররাজ বাঁলয়া মনে করা হইত। সোঁদন ও 
এখনকার 'দনে অনেক তফাং। এখনকার ?দনে ছেলের 'িয়ে একট; বশ 
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বয়সেই হয়। বিশেষ কাঁরয়া কিছুটা লেখাপড়া জানে এমন কায়স্থ 
সমাজে । ছেলের বাপ-মার মত কারয়া লওয়া বড় সহজ 'ছিল না। তাঁহাদেরও 
মেয়ের পক্ষের বাঁড়ঘর কুলশীল সম্বন্ধে খোঁজ লইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইত 
যে, কন্যাপক্ষ তাঁহাদের মযাদার উপযুস্ত কি না। এই সমস্ত বাপার ঠিক 
ঠিক পরীক্ষা কারবার পর তবে পাকা দেখা আশাবদি ইত্যাদর কথা উঠিত। 

কন্যাপক্ষের পান্রবরণের সময় যাহাকে আমাদের সমাজে তিলক বলে 
_ টাকা, বাসনপন্র, কাপড় ইত্যাদ দিতে হয়। আবার িবাহকালে বরযান্রী 
আসলে সব জিনিসপত্র ও নগদ টাকা দিতে হয়। মেয়েকে টাকা দেওয়া 
পতার ধর্ম হইতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজে আপন ইচ্ছায় ও 
ভালবাঁসিয়া পিতার টাকা দেওয়ার কথা থাকে না। 'ববাহের পূর্বেই 
কথাবাতাঁ বাঁলয়া 'স্থর করা হয় যে, আশীবাদের সময় এত দিতে হইবে, 
আর বিবাহের সময় বরযাত্রী আসিয়া উপাস্থত হইলে অত যৌতুক দিতে 
হইবে। হাজার চেস্টা সত্তেও এই প্রথা এ পযন্ত চলিয়া আঁসতেছে। 
সকল জাতির সভায় এ প্রথা উঠাইয়া দিতে হইবে বাঁলয়া প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই প্রথা বাঁড়য়াই চিয়াছে। যেসব জাঁতর 
মধ্যে এই প্রথা চলিত ছিল না, তাহাদের মধ্যেও ইহা প্রচলিত হহতে 
চলিয়াছে। যাহাদের মধ্যে পূর্ব হইতে চলিত ছিল, তাহাদের এধ্যে 
গতলক-দহেজে'র অর্থাৎ আশাবাদী যৌতুকের পাঁরমাণ এখন অনেক বাঁড়য়া 
উঠিতেছে। 

আজ যাঁদ আমার বিবাহ হইবার কথা উঠত, আর আম উত্ত প্রথা মতো 
আশাবদিণ যৌতুক লইয়া বাহ কারতে চাঁহতাম, তাহা হইলে আমার 
মতো পাস-করা বিদ্যার্থর ক্ষেত্রে, যেখানে আমার বিবাহে প্রায় দেড়-দুই 
হাজার পাওয়া গিয়াছল, সেখানে আজকার দরে দশ পনেরো হাজার টাকাও 
বেশি বালয়া কেহ মনে করিত না। এখনকার দর তো এত চাঁড়য়া গিয়াছে 
ও চাঁড়য়া যাইতেছে যে, তাহার কোনও ঠিক-ঠিকানা নাই। যাহার ঘরে 
কিছ; নাই, কিন্তু যে পড়াশুনায় খানিকটা ভাল, সেও মামু ধরনে তিন 
চার হাজারের তো ফরমায়েস কাঁরয়াই থাকে। 

তবে একটা প্রভেদ আছে। আমার বিবাহের সময় বরকে খুশি করি- 
বার কোনও কথা ছিল না, কারণ দশ-বারো বংসর বয়সের ছেলেকে তো 
খেলনা 'দয়াও খুশি করা যাইতে পারে, আর ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, 
কি ছেলের স্বয়ং নিজের বিবাহের আলাপ-আলোচনা করা, লোকে অত্যন্ত 
খারাপ মনে কারত। এইজন্য বাপ-মা রাঁজ হইলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু 
আজকালকার লেখাপড়া জানা ছেলেদের আলাদা রাজ করাইতে হয়। 
তাহারা আলাদা করিয়া ফরমায়েস করে, আর এইভাবে চাঁহদা, অথবা 
খরচ, খুব বাঁড়য়া যায়। 



৯৭ 
আত্মকথা 

ভাইঝির বিবাহ জানা-শোনা ঘরে হইবার কথা ছিল, কারণ বরের দাদা 

আমাদের সঙ্গে কাঁলকাতায় পাঁড়ত, আর বরও সেখানে পাঁড়ত। এইজন্য 

আশা ছিল যে, সব কথার মীমাংসা সহজে হইবে । কিন্তু পন্রাতন প্রথা 

তাড়াতাঁড় যায় না। তাই আমাদেরও বাধা পাইতেই হইল। ভগবানের 

দয়ায় সম্বন্ধ বেশ ভালই হইল । দুই পক্ষই খুব সন্তুষ্ট 
হইল। সবাঁকছ 

হইলেও ঘরে তো টাকা ছিল না; খাওয়ার ধান-গম ক্ষেতে উৎপন্ন হইত, 
এইজন্য তাহার ভাবনা ছিল না। কিন্তু নগদ খরচের জন্য আমাদের দুই 
ভাইকে কর্জ করিতে হইল। 
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ভাইঝর বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই আমি কলিকাতায় ওকালাতি শুরু 
কারয়া দিলাম। শুরু যে কেমন, সে বিষয়ে কিছ; কিছু পূর্বেই 
লাখয়াছ। কাজ শুরু কারতে না করিতে মকদ্দমা আসিতে লাগল । 
আম যে দিন ওকালাঁত শুরু কার, সেই দন হইতে বাঁড় হইতে খরচের 
জন্য কখনও কছ7 লই নাই। আমার ভাবনা ছিল, বাঁড় হইতে কিছ: 
চাহিয়া পাঠাইলে দাদার উপর বোঝা ভার হইবে, বিশেষত মেয়ের বিবাহের 
খরচের পর তাঁহার কষ্ট এখন আরও বাঁড়বে। কিন্তু এমনই স্মাবধা 
হইয়া গেল যে, প্রতি মাসে অজ্পাঁব্তর আয় হইতে লাগল, তাহাই হইল 
খরচের পক্ষে যথেম্ট। ছোট শহরের তুলনায় কাঁলকাতায় খরচ পাঁড়ত 
বেশি, তাহা হইলেও চাঁলয়া যাইত। জাস্টিস চ্যাটার্জ যেমন বালয়া- 
ছিলেন, আমার নিকটে ধনী মন্ধেল আসল না। শুধু একজন- রায় 
বাহাদর হারহরপ্রসাদ ?সংহ-আঁম যোদন ওকালাঁত শুরু কার সেইদিন 
হইতে ীনজের জামদাঁরর ছোট বড় মকদ্দমার ভার আমাকেই 'দলেন। 
তান আমাকে জানিতেন, বিলাতে যাওয়ার আয়োজনে দি টাকাও 'দিয়া- 
ছিলেন। এমনই ঘাঁটল যে, তাঁহারই মকদ্দমা আমার শেষ মকদ্দমাও 
হইল, কারণ ওকালাত ছাঁড়বার সময় তাঁহারই খুব বড় এক মকদ্দমায় 
আমি নিয্ত 'ছিলাম। 

গারব মন্ধেলের মকদ্দমায় দ্বিতীয় উাঁকলও থাকে না, সর্বদা 
আমাকেই তদারক কাঁরতে হইত। পাঁরশ্রম করিয়া কাজ কারতাম; এইজন্য 
জজেরাও অল্পাঁদনের মধোই আমাকে 'চানতে আরম্ভ কাঁরলেন। অনেকের 
অভ্যাস থাকে, জজদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করার; আম কখনও তাহা 
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কাঁর নাই। আমার সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হইত শুধু এজলাসে। তাঁহাদের 
মধ্যে অনেকে_যাঁহাদের সম্মূখে কাজ কারবার সুযোগ পাইয়াছিলাম__ 
আমার প্রাত খুশি ছিলেন। স্যর লরেন্স জৌঁঙ্কিন্স ছিলেন চিফ জাঁস্টস। 
আমি ওকালাতি শুরু কারবার দুই এক বংসর পরেই তিনি চলিয়া যান, 
কিন্তু এত অন্পাঁদনের ওকালাতির ফলেই আমার প্রাত এত প্রসন্ন হইয়া- 
[ছলেন যে, যাওয়ার সময়ে তাঁহার নিজে হাতে সই করা একাঁট ফটো আমাকে 
দয়া যান। সর আশুতোষের কথা উপরে 'লাখয়াছ যে, এক মকদ্দমায় 
আমাকে জুনিয়র উঁকিলরূপে কাজ কারিতে দোঁখয়া তান ল কলেজের 
প্রফেসার আমাকে দিয়া দেন। এই ভাবে জের কাজকর্মে আমি নিজে 
খুঁশ ছিলাম। 

আমার মজঃফরপুর কলেজের পুরাতন বন্ধু বৈদ্যনাথনারায়ণ সিংহও 
কাঁলকাতা আসিয়া আমার সঙ্গেই হাইকোর্টে ওকালাতি শুরু কাঁরয়া দেন। 
আমাদের দুইজনের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধৃত্ব হইয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে 
বহার প্রদেশও, ১৯১১ সালের িসেম্বরে সম্রাটের দরবারের সময়, বাংলা 
হইতে পৃথক হইবার ঘোষণা হইল, আর ১৯১২ সালের এীপ্রল মাসে 
বহার এক নূতন প্রদেশ হইয়া গেল। তখনও হাইকোর্ট ও ইউনিভার- 
সিটি আলাদা হইবে বাঁলয়া 'স্থর হয় নাই। 'বহারের মকদ্দমা কাঁল- 
কাতাতেই দাঁখল হইত, আর বিহারের ছান্রেরা কাঁলকাতা ইউনিভারাঁসাঁটির 
পরাক্ষা দিতেই বাঁসয়া ঘাইত। কিন্তু প্রদেশ পৃথক হইবার অজ্পাঁদন 
পরেই হাইকোর্ট আলাদা কাঁরয়া দবার কথাও হইতে লাগিল। জামনিনর 
সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল বালিয়া কিছু দের হইবার সম্ভাবনা ছল। 
কিনতু সেরুপ কিছু হইল না; মনে হইল, বাঁড়-ঘর তোর হইলে হাই- 
কোর্টও খোলা হইবে। 

বৈদ্যনাথবাব আমাকে বাঁললেন, এম. এল. পরাক্ষা দিতে হইবে। 
আম তখন ওকালতিতে মনে-প্রাণে লাগিয়া 'গিয়াছলাম, আর সফল হইতেও 
চাহিয়াছিলাম। তাঁহার কথা মানিয়া লইলাম। আমরা দুজনে একসঙ্গে 
এম. এল. পরীক্ষার জন্য তৈয়ার হইতে লাগিলাম। লোকে মনে করিত, 
কাঁলকাতা ইউনিভারাসাঁটর পরাঁক্ষার মধ্যে ইহা সবচেয়ে কঠিন। আমাদের 
দুজনের কাছারিতেও যথেষ্ট কাজ থাঁকিত; এইজন্য পাঁড়বার সময় পাওয়া 
যাইত খুব কম। তাহার উপর ল কলেজের প্রফেসর হইবার পর তো 
আম সময়ের অভাব আরও বোঁশ অনুভব কাঁরতে লাগিলাম। কখনও 
কখনও প্রাণ চাঁহত, এই পরাঁক্ষার ঝঞ্ধাট হইতে বাঁচিয়া যাই; কিন্তু 
বৈদ্যনাথবাব্ ছা়িতে চাহিতেন না। তানি বারবার জোর দিয়া আমাকে 
পাঁড়তে বাঁলয়াই চলিতেন। কখনও কখনও মাম্টার যেমন ছান্রদের পড়ান, 
তেমনই আমায় পড়াইতেন। আমাকে বারবার বালতেন : এপ্ট্রান্স থেকে 



৭৪ কিখা 

[বি এ পর্যন্ত সব পরাক্ষায় আপনি প্রথম স্থান আধিকার করেছেন, 

শুধু এম. এতে কিছু নীচে, আর বি. এল. তো কোনও প্রকারে পাশ 

করেছেন। এই শেষ পরাক্ষার ফল আপনার 'বদ্যার্থাজীবনের কলঙ্ক। 

এটা ধুয়ে মুছে ফেলতে হইবে, এবং আপানি এম. এল. পাশ করেই 

তা ধুয়ে মুছে ফেলতে পারেন। এইসব য্যুন্ত ও তাঁহার মাম্টারীর 

ফল এই হইল যে, আমরা দুইজনে খুব খাঁটতে লাগলাম, স্থির হইল 
যে, ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে যে পরীক্ষা হইবে আমরা দুইজনে তাহা 

দিব, এবং আমাদের আয়োজন বা প্রস্তুতিও সেইমত হইতে থাঁকিল। 

আম এই পরাক্ষার জন্য যত পাঁরশ্রম কাঁরয়াছ তত পাঁরশ্রম কখনও 

কোনও পরণক্ষার জন্যই কার নাই। এন্দ্রাল্দ তো যেন না জানিয়াই সফল 

হইলাম। এফ. এ.-তে প্রথম হইবার জন্য জানিয়া শুনিয়া প্রযত্র কারতাম। 
তবু ন্তাহাতেও কোথাও এত পাঁরশ্রম কখনও কাঁরই নাই। 'ীব. এ-তে তো 
পারশ্রম কারিতেই হয় নাই। এম. এ. ও 'ব. এল. পরাক্ষার সময়ে শেষের 
দুই তিন মাস আমি পনের ষোল ঘণ্টা পর্যন্ত পাঁড়তাম। কছাঁর, ল 
কলেজ ও পরাঁক্ষার জন্য প্রস্তৃতি, সব মিলাইয়া এত মেহনত পাঁড়য়াছিল 
যে, একবার কঁঠন রোগে আক্রান্ত হই, ভয় হইয়াছল যে, সমস্ত হাঙ্গামা 
বাঁঝ এখন শেষ হইয়াই বা যায়! 

১৯১৬-র মার্চে পাটনায় হাইকোর্ট খোলার কথা ছিল। আমরা দুই- 
জনে বুঝিয়াছলাম যে, কাঁলকাতায় থাঁকতে যাঁদ আমরা পাশ না কার 
তবে পাটনায় গিয়া আমাদের দ্বারা ইহা হইকে না; ১৯১৫-র পরাক্ষাই 
আমাদের পক্ষে প্রথম ও শেষ পরাক্ষা হইবে; এজন্য আমাদের পাশ 
কাঁরতেই হইবে। পরাঁক্ষার সময় জজদের বাঁলয়া কয়েকাঁদনের ছাট 
লইয়াছিলাম; নিজেদের মকদ্দমা সব মুলতুবি করাইয়াছিলাম। আমাদের 
মকদ্দমা প্রায় বিহারেই থাকত; এইজন্য কয়েকাদন হইতে সেসব মকদ্দমা 
কাঁলকাতাতেও সেই সব জজের কাছে পেশ করা হইত, যাঁহারা পাটনায় 
আসবেন বালিয়া খবর পাওয়া গিয়াছল। আমরা বাঁলতেই তাঁহারা খুশি 
হইয়া মকদ্দমা মুলতুবি কাঁরয়া 'দিলেন। 

হাইকোর্ট চলিয়া আঁসতে আসতে পরাঁক্ষা দিয়া আমরাও সেই সঙ্গে 

পাঁরিলাম। আমরা দুইজনেই পাশ কাঁরয়াছলাম। আম ফার্স্ট ক্লাশে, 
আর বৈদানাথবাব সেকেণ্ড ক্লাশে । সর্বপ্রথম বিহারের আমরা দুইজনই 
এই পরাক্ষা পাশ কাঁরলাম। পরে জানতে পার যে, আম অনেক নম্বর 
পাইয়াছিলাম। ইউানিভারাসাঁটর নিয়ম অনুসারে এম. এল. পরণক্ষা পাশ 
করার পর মোলিক নিবন্ধ রচনা কাঁরলে তবে ডি. এল. উপাধি পাওয়া 
যায়, আর এইভাবে লোকে আইনের ডান্তার হইতে পারে। আমরা দুই- 



ওকালাত আরস্ভ ও এম্. এল. পরাক্ষা ৯৫ 

জনে পাটনায় পরামর্শ কাঁরতে লাগলাম যে, কোনও ভাল বিষয় লইয়া 
গবেষণা কারব। এ বিষয়ে স্যর গুরুদাস ব্যানার্জর সঙ্গেও দেখা কাঁরয়া 

তাঁহার পরামর্শ লইয়াছিলাম। 
কাঁলাকতায় ওকালাতির সম্বন্ধে কিছু হাঁসর গল্প আছে। ওকালাতি 

শুরু কারবার কয়েকাদন পরেই এক মন্কেলের মোস্তার আমার কাছে এক 
আপিল দায়ের কাঁরতে আসলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, একজন 'সাঁনয়র 
উাঁকলও রাখা হয়। তিনি আমাকে এক 'সাঁনয়র উাঁকলের নামও দিলেন, 

থাঁকিত। বড় উাঁকলের সঙ্গে কাজ কারবার সুবিধা সুযোগ 'মাঁলবে 
ভাবিয়া আমি খুশি হইলাম। তাঁহার সাহত আমার পরিচয় ছল না। 

আমরা দুইজনে তাঁহার বাঁড় গেলাম। আম কাগজ পাঁড়য়া ?জের 
বাদ্ধমত আঁপলের দরখাস্ত 'লাখয়া লইয়াছিলাম। সন্ধ্যাবেলায় দুই- 
জনে গিয়া পেশীছলাম। তিনি কাজ কাঁরতোছলেন। তাঁহার 'নয়ম ছিল, 
রাত্রে কাজ কারতেন না। সন্ধ্যা হইলেই কাজ শেষ কারতেন, পরের দিন 
সকালবেলায় আরম্ভ কারতেন। তানি কাগজপন্র গুটাইতোছিলেন, এমন 
সময় আমরা গিয়া পেশিছিলাম। মোল্তারকে তিনি পূর্ব হইতেই জানতেন, 
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কারলেন, কি দরকার 2 মোক্তার উত্তর কাঁরলেন__ একটা 
দ্বিতীয় আঁপল দায়ের কারতে হইবে। পরের দন তান মোস্তারকে 
ডাকলেন, আর জিজ্ঞাসা কারলেন, কোনও জুনিয়রকে "দয়া দরখাস্ত 
ইত্যাদ লেখানো হইয়াছে িনা। মোক্তার উত্তর করিলেন, সব কিছ 
তৈয়ারি আছে। তখন তান জুনিয়রের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। মোস্তার 
আমার নাম বাললেন। আমি তো কাছেই চুপ করিয়া বাঁসয়াছিলাম। 
তান আমাকে দোখতে পাইয়াছিলেন না বাঁলতে পার না। তান 
চটিয়া বাললেন : জান না, কেমন উজবূক উকিল তোমরা রেখেছ, যাকে 
আম চানও না। সমস্ত কাজ আমাকেই করতে হকে। সে জানবেও না 
কিছ, বুঝবেও না কিছু। মন্ধেল বাঁলল : লোকটি নূতন বটে, কিন্তু 
খুব বুদ্ধি আছে। ইহার পর তিনি. আবার 'উজবুক' ইত্যাঁদ বাললেন। 
আম চুপচাপ বাঁসয়া। মন্ধেল তখন আমার দিকে ইশারা কাঁরয়া বালল, 
ইনিই তো সেই। এই কথা শুনিয়াই তাঁহার দেহে সেই শীতকালেও যেন 
কেহ হাজার ঘড়া জল ঢালিয়া দিল, 'তাঁন ঘাবড়াইয়া গিয়া আমাকে 
বাঁলতে লাগিলেন : এখানে এসেই আমার সঙ্গে পারিচয় করে নেওয়া উচিত 
ছিল। আঁম তোমাকে চিনতাম না। তোমাকে কিছু বলা আমার উদ্দেশ্য 
ছিল না; আম তো তোমাকে চিনতাম না, তাই বলোঁছ যে নতুন উাঁকল 
হয়তো ঠিক ঠিক কাজ জানবে না। এই ধরনের কথা যাললা তিনি মাপ 
চাহতে লাঁগলেন। 



১৬ আত্মকথা 

আমি বাললাম : আপনার ওরূপ বলা স্বাভাবিক; আপানি আমাকে 
চিনতেনই না, আর আমি তো এখন একেবারে নতুন। তখন তিনি শব 
বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন; পরের দন কাছারিতেই কাগজপন্র 
দেখাইতে বাঁলয়া আমাদের দুইজনকে বিদায় কারলেন। পরের 'দিন যখন 

কাছারিতেই আমি আমার লেখা দরখাস্ত তাঁহাকে দেখাইলাম, তখন তান 

খুবই খুশি হইয়া মন্ধেল ও অন্য ডাঁকলদের সামনে আমার খুব প্রশংসা 
করিয়া দিলেন। ইহার পরে তাঁহার সঙ্গে কাজ কারবার অনেক সুযোগ 
পাইয়াছিলাম, আর তান আমাকে অনেক খাতিরও করিতেন। আমার 
সঙ্গে তাঁহার এক বিষয়ে অনৈক্য ছিল। বেশভূষায় আমি ছেলেবেলা 
হইতেই অগোছালো ছিলাম। তিনি ইহা পছন্দ কাঁরতেন না, এবং যখন 
তখন পোশাকে শৌখীন হইবার উপদেশ 'দিতেন। 

ইহার বিপরীত অন্য এক ঘটনা ঘাঁটল। আম নিজের অভ্যাসের বশ। 
কাজ না থাকিলে কাহারও সহিত আগাইয়া পাঁরচয় করিবার শান্ত আমার 
কখনও ছিল না, আজও নাই। যাঁদও দুই এক বৎসর হইল ওকালাতি 
করিতেছি, তব ডক্টর রাসাবহারীঁ ঘোষের সঙ্গে আমার পাঁরচয় ছিল না। 
তাঁহার বিরুদ্ধে ওকালাতি কাঁরয়া এক বড় মকদ্দমা তো 1জাতিয়া লইয়া- 
ছিলাম, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কাজ কারবার সুযোগ পাই নাই। একটা 
মকদ্দমায় সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। অন্য পক্ষে ছিলেন স্যর এস. 
পি. সিনহা । আমাদের দিকে ছিলেন স্যর রাসাবহারী ঘোষ ও বাবু 
কুলবন্ত সহায়; কুলবন্ত সহায় পরে পাটনা হাইকোর্টের জজ হন। 
মকন্দমা ছল গয়ার, গয়ার এক উীকলও আঁসয়াছিলেন। 

বড় উকিল ও ব্যারিস্টারদের রীতি ছিল যে, অন্য পক্ষের বন্তৃতা হইতে 
থাঁকলে তাঁহারা অন্য কাহারও এজলাসে বন্তৃতা করিতেন, জবাব দেওয়ার 
সময় আসিয়া পেশছিতেন। হাতে অনেক মকদ্দমা থাকলে এই রকমই 
পাঁরণাম দাঁড়ায়। কখনও হয়তো এমন হইত যে, তাঁহারা আিতেই 
পারলেন না। সের্প অবস্থায় জুনিয়রকেই কাজ করিয়া দিতে হইত। 
যে মকদ্দমা আম স্যর রাসাবহারী ঘোষের 'বরুদ্ধে ওকালাত কাঁরয়া 
জীতয়া লইয়াঁছলাম, তাহাতে এরূপই ঘাঁটয়াছল। আমার 'সাঁনয়র অন্য 
এজলাসে ফাঁসয়া 'গিয়াছিলেন, আমাকেই বন্ৃতা কাঁরতে হইয়াছল। যখন 
অন্য পক্ষের বন্তৃতা চাঁলত আর 'সাঁনয়র গরহাঁজর থাকিতেন, তখন 
জবনিয়রকেই বন্তৃতার নোট লইয়া 'সাঁনয়রকে দেখাইতে হইত। এঁ নোট 

_পাঁড়য়া অন্যপক্ষের য্যান্ত তিনি বাঁঝতেন ও তাহার জবাব 'দিতেন। এটা 
ছিল একটা ভারি মকদ্দমা, তাহাতে তন চার ?দন ধাঁরয়া বন্তৃতা চাঁলতে- 
ছিল। স্যর ীসন্হার বন্তৃতার নোট কারবার ভার ছিল আমার উপর; 
কারণ আঁমই ছিলাম সবচেয়ে জ্নীনয়র। স্যর সন্হা আস্তে আস্তে 
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আর খুব ভাল করিয়া বন্তৃতা করিতেন। এইজন্য নোট 'লাখবার সময় 
আমার বশেষ কম্ট হয় নাই। প্রথম হইতেই আমার একটু ত.ড়াতাঁড় 
লাখবার অভ্যস ছিল। কলেজে মিঃ পাঁসভ্যাল খুব তাড়।তাঁড় পড়।ইয়া 
যাইতেন, আর আমি প্রায় সব কিছুই নোট করিয়া লইতাম। ইহ।তে 
আমার এ অভদস আরও বাঁড়য়া গিয়াছল। ডন সোসাইটর ক্লাসেও 
এাঁদকে বথেষ্ট উৎসাহ পাইয়াছলাম। 

স্যর সিন্হার বন্তৃতার ভালমতই নে।ট লইয়াছিল'ম। সারাদন ধারয়া 
বন্তৃতা চলিল, তাঁহার বন্তৃতা শেষ হইল। সন্ধ্যাবেলায় আমরা সকলে সার 
রাসাবহ।রী ঘোষের বাঁড় গিয়া উপাস্থত হইল'ম। তান খুব মন দিয়া 
বন্তৃতার সমস্ত নোট পাঁড়লেন। আম কিছুটা ভয়ও পাইয়াছিলাম, কি 
বলেন ত'হা দোৌখবার জন্য খানিকটা উৎসুকও ছিলাম। তিনি কোপন- 
স্বভাব 1ছলেন, এবং জ্দানয়রদের ভুল দখলে খুব চটিয়া উঠিতেন। 
জজসাহেবরাও একথা খুব জানিতেন। কখনও কখনও এজলাসের উপরেই 
কাগজ বই সব ছখড়য়া ফেলিতেন। ইহাতে জুনিয়রেরা বড় ভয় প্াইত। 
আমার তো এই ছিল প্রথম সুযোগ । নোট পাঁড়য়া তান মাথা উঠাইলেন, 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নোট কে তোর কাঁরয়াছে। আম ভাবলাম, এখন 
হয়তো রাগ করিবেন; উহার মনের মত নোট তরি হয় নাই। বু 
কুলবন্ত সহায়ের মনেও এমন একটা সন্দেহ হয়তো জাগিয়াছিল। তিনি 
আমার 1দকে ইশারা করিয়া দেখাইলেন। তখন স্যর রাসাঁবহারী আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন : কাঁদন থেকে কাজ কোরছ? আম তোমাকে তো 
চিনি না। এইসব কথা চলিতোছিল, আর মনে মনে কাঁপতেছিলাম যে, 
এখন কিছু একটা ঘাঁটবে। বাবু কুলবন্ত সহায় বলিলেন: অল্পাঁদন 
থেকেই কাজে ঢুকেছে। রাগ্গ করা দূরে থাক তিনি আমার পিঠ 
চাপড়.ইতে লাগিলেন, আর বাঁললেন যে, নোট খুব ভাল তোর হইয়াছে। 
বাব; কুলবল্ত সহায়ের সাহস বাঁড়ল, তিনি আমার ইউনিভারসিটির 
পরীক্ষার কথাও বাঁলয়া দিলেন। খুব খীশ হইয়া স্যর রাসাবহারণ 
বাললেন : এমাঁন ধারা পাঁরশ্রম করে কাজ করো, তোমার খুব ভাল হবে। 

আম'র মনে খুব আনন্দ হইল। ইহার পর যখনই তাঁহার সঙ্গে কাজ 
কারবার সুযোগ উপস্থিত হইত, তখনই 'তাঁন আমার নোটের উপর খুব 
বিশ্বাস করিতেন, আর উহা ঠিক ব্াঁঝয়া পুরাপ্্র উহা কাজে 
লাগ ই.তন। এ মোকদ্দমায় আম অন্য এক দশ্যও দেখিয়াছ। তিনি 
একটা কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং জানিতে চাহেন যে, এ কথার কোনও 
সাক্ষী আছে কিনা। আমি তো চুপ করিয়াছিলাম, কিন্তু গয়ার উাকল 
বলিল যে, সাক্ষী কেহ নাই। তখন তিনি বাললেন : দিন্হা যখন 
বলেছে যে সাক্ষী আছে, তখন নিশ্চয় কেউ থাকবে মন দিয়া আজ রান্রে 
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সব কাগজপন্র দেখো, কাল সকালে আমাকে বলবে। পরের 'দন সকালে 
(তান আবার 'জজ্ঞাসা কাঁরলেন, উাঁকল একই উত্তর 'দিল। রান্রে তানি 

কাগজপত্র পাঁড়য়াছিলেন আর চিহ্ন কারয়া রাখিয়াছিলেন। উকিলের জবাব 

পাইয়া তাঁহার মেজাজ গেল 'বিগড়াইয়া, কাগজ ও তাঁহার তোর নোট 

ছ'ড়য়া ফেলিলেন : তোমার নোটের উপর ভরসা করে আম বন্তৃতা কার। 

এখন আমি ভরসা কার কি করে? নোটের িহিত অংশ খ্ীলয়া 

দেখাইলেন, ভালমন্দ অনেক কিছু শুনাইয়া দিলেন। একটা মোকদ্দমাতেই 

দুই জানিস দেখিয়া লইলাম, আমার ভুল হয় নই বাঁলয়া ?নজেকে ভাগ্য- 
বান মনে করিলাম । 

এম. এল. পরীক্ষা দিয়াছ। ফলের সম্বন্ধে কিছু জানা নাই। 

পাটনায় আসবার অল্প কয়াদন মান্র বাঁক আছে। এক সামান্য কিন্তু 
পেশ্চালো মকদ্দমা হাতে আছে। দুইজন জজের সামনে সওয়াল-জবাব 
করিতে হইল, এই দুইজনেরই পাটনায় আসবার কথা। একজন তখনও 
পাকা জজ হন নাই। অজ্পাদনের জন্য হাইকোর্টে 'গয়াছেন, তাহার মধ্যে 
আবার কিছুদিনের জন্য পাটনায় আঁসবেন। এই বন্তৃতা দুই তিন দিন 
ধারয়া চালল। আমরা িতিলাম, আর তাঁহাদের উপর আমার বন্তৃতার 
প্রভাব ভাল হইল। তাঁহারা জানিতে পারলেন যে, এম. এল. পরাঁক্ষাও 
দয়াছ। পাটনায় আঁসয়া হাইকোর্ট খুঁলবার পূর্েই তাঁহারা অন্যদের 
কাছে আমার প্রশংসা কারলেন, কাঁলকাতা হইতে যে উাঁকল আসিতেছে 
সে বেশ কাজের লোক, এবং এখানকার বড় উকলদের সঙ্গে প্রাতিদ্বান্দ্বিতা 
করিতে পারিবে। যখন হাইকোর্ট খুলল, তখন আমি ইহা জানিতে 
পাঁরলাম। | 

দ্বিতীয়বার আপিলে কেবল আইনের বন্তৃতা। অনান্য বিষয়ে নীচের 
আদালতের সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া হয়। ছোট ছোট মোকদ্দমাতেই 
দ্বিতীয়বার আপিল হয়। আমার মকেেলরা হইত গাঁরব। কাঁলকাতায় 
বৌশর ভাগ "দ্বিতীয়বার আপলই আসত আমার হাতে। তাই তাহাদের 

বন্তৃতায় আইনগত বন্তৃতা কারবার জনই আমাকে আইন পাঁড়তে হইত 
বেশি। আম নিয়ম করিয়া লইয়াছিলাম, যে সমস্ত মকদ্দমা নিজে ভাল 
করিয়া কুঝতে পারব যে, আইনের 'দিক দিয়া 'িচারে ভুল নাই এবং 
আম জাতিতে পারব না, সেসব মকদ্দমা দায়েরই কাঁরব না। এইজন্য 
দ্বিতীয়বার আপিলের মকদ্দমায় আঁম সর্বদা জয়লাভ কাঁরতাম। পাটনায় 
আঁসয়া আম এই নিয়ম অনুসারেই চাঁলতাম। 

।* এখন আপিল মঞ্জুর হইবে ক না তাহা দেখিবার জন্য বন্তৃতা 
হয়। জজসাহেব যখন বাঁঝতে পারেন যে, ভূলচ্ক হইয়াছে এবং অন্তত 
হ্াহলিন প্রয়োজন আছে: তখন শনান মঞ্জুর করেন. আর অন্য 
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পক্ষকে হাজির হইবার জন্য নোটশ দেন। পাটনার রোজস্ট্রার আইন কিছু 
কম জানিতেন, সব দ্বিতীয় আঁপলই নামঞ্জুর কাঁরতেন। আমার আঁপিলও 
নামঞ্জুর কাঁরতেন। িন্তু নিয়মমত তাঁহার এইটুকুই আধকার ছিল যে, 
কোনও আপিল মঞ্জুর করা সঙ্গত না মনে করিলে তান জজদের সামনে 
তাহা পাঠাইয়া দিবেন। আমার অনেক আপিল এইভাবে তানি জজের নিকট 
পঠাইতেন আর ওখানে প্রায় সবই মঞ্জুর হইত। যে জজের কথা বাঁলয়াছি 
তানি তো কাগজ পাঁড়য়াও প্রায় দেখিতেন না; আমি দাঁড়াইতেই মঞ্জুর 
করিয়া দিতেন। রোঁজস্ট্রারেরও যখন বিশ্বাস হইল যে, আম টাকা 
লইয়াছি বাঁলয়া যে বাজে মোকদ্দমা দায়ের করিব তাহা নয়, তখন তাঁনও 
এরুপ করিতে আরম্ভ কারলেন। আমার ইহাও আভিজ্ঞতা হইল যে, 
আঁম যে মকদ্দমায় সার কিছ; নাই মনে কাঁরয়া দাঁখল কাঁরতাম না, 
গক্কেল তাহা অন্য উাঁকলের মারফত দাঁখল করাইত ও শেষে হাঁরয়া যাইত। 

পাটনায় আগমন ও পাটনাশীবশ্বীবদ্যালয়ের বিল 

ইংরেজ ১৯১৬ সালের মার্চ মাসে পাটনায় হাইকোর্ট খোলা হয়। সমস্ত 
বিহারী উাঁকল, যাহারা কালকাতা হাইকোর্টে ওকালাঁতি কাঁরত, আর 
অনেক বাঙ্গালী উকলও যাহাদের বিহারের মকদ্দমা জুটিত-_পাটনায় 
চঁলয়া আঁসল। আঁমও পাটনায় চাঁলয়া আসিলাম। তখনকার 'দনে 
পাটনায় বাসা পাওয়া কঠিন হইয়া গ্িয়াছল। একটা বাসা ভাড়া করিয়া 
আম বাস করিতে লাঁগিলাম। কলিকাতাতেই আমার হাতে বিস্তর 
মকদ্দমা থাকত; পাটনায় আঁসয়া পসার আরও বাড়িয়া চলিল। আমিও 
খুব মন দয়া কাজ কারতে লাঁগলাম। কিন্তু এই অবস্থা বোশ দন 
থ।কিল না। 

কয়েক মাস পরে পাটনায় 'বশবাঁব্দ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য দিল্লীর 
কাউনাঁসলে এক বিল পেশ করা হয়। আমরা এঁ বিল খুবই খারাপ বাঁলয়া 
মনে কারলাম। তাই উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করা হইল। 
ইাতপূৃর্বেই এক কাঁমাট গঠিত হইয়াছল, তাহা এক রিপোর্ট প্রস্তুত 
করে। রিপোর্টের প্রধান প্রধান সুপারিশের মধ্যে ইহাও ছিল যে, শহর 
হইতে তিন-চার মাইল দূরে, ফুলওয়ার শাঁরফের কাছে, বিশ্বাবিদ্যালয় 
স্থাপিত হউক। এই বাঁড়র খরচই প্রায় এক কোটির কাছকাছি হইবে, 
বলা হইয়াছিল। কল্িনকাতা হইতেই আমি ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলাম। 



আত্মকথা 
৯০০ 

আবার আমি যখন বিহার ছান্রসম্মেলনের সভাপতি হইলাম, তখন সভা- 

পতিরূপেও তাহার বিরদ্ধে প্রবল প্রাতিবাদ কাঁর। আমরা বাঝয়াছিল।ম, 

এরূপ হইলে গরিব ছেলেদের পক্ষে ব*্বাবদ্যলয়ের শিক্ষা পাওয়া 
অসম্ভব না হইলেও কঠিন তো নিশ্চয় হইবে। ওখানে খরচও পাড়বে 

বোঁশ, আর শহর হইতে দূর বিয়া সব ছেলেদের বৌশ খরচ 

দিরা হস্টেলে থাকিতে হইবে। ওখানে তাহাদের কেনই স্বাধীনতাও 

থাকিবে না। 
এই প্রাতিবাদে সর্বসাধারণের দিক হইতে খুব সমর্থন প।ওয়া গিয়া 

গছল। এ পাঁরকল্পনা এক প্রকার স্থাঁগত হইয়া গিয়াছিল। নূতন বলের 
সম্বন্ধে অন্যপ্রকার বাধা ছিল। আমরা দোখলাম যে, সেনেট ও সাঁণ্ড- 
কেট যেভাবে গাঁঠত হইতে চাঁলতেছে এঁরুপভাবে গাঠত হইলে তাহাতে 
তো জনসেবকদের স্থনই ালবে না-সকলে হইবে সরকার চাকুরে, 
সমস্ত বিশ্বাবদ্যালয়কে হাতে রাঁখয়া সরকার হুকুম-মাঁফিক ইচ্ছামত 
কাজ চালানে৷ হইবে। 

আমাদের সামনে ছিল কাঁলকাতা 'িম্বাঁবদ)ালয়। সেখানকার ভাইস- 
চ্যানসেলারেরা শিক্ষাপ্রচারে অত্যন্ত নিভঁয়ে অগ্রসর হইতেন। 1বশেষ 
কাঁরয়। আমাদের চোখের সামনে ছিলেন স্যর আশুতোষ । কন্তু সেখান- 
কার সেনেট ও 1সণ্ডিকেট যাঁদ তাঁহাকে সাহায্য না কারত, তাহা হইলে 
[তিনি অনেক কিছু কারতে পারতেন না। আমরা বাঁঝয়া?ছলাম, 
আমাদের এখানে তো প্রথমত তাঁহার মত লোক তাড়াতাড়ি পাওয়া যাইবে 
না। আর যাঁদ পাওয়াও যায় তাহা হইলেও সেরূপ লোক সেনেট ও 
সাণ্ডকেটের বিরোধের সামনে কিছু কাঁরতে পারবেন না। এইজন্য 
আমরা চাহয়াছিলাম যে সেনেট ও 'সিন্ডিকেটে শিক্ষক ভিন্ন জনসাধারণের 
গ্রাতানীধরূপে অনা লোকেদেরও যথেষ্ট স্থান দেওয়া হয়। 

ইউানিভারাঁসাঁট বলের বিরদ্ধে আমরা প্রচণ্ড আন্দোলন চালাইলাম। 
এই আন্দোলনে আমার বন্ধু বাবু বৈদ/নাথ নারায়ণ সংহ ও আমি পুরো- 
ভাগে ছলাম। আমরা দুইজনেই একপ্রকার ইহার পারিচালক ছিলাম। 
প্রতোক জেলায় সভা হইল। আমরা দুইজনে খবরের কাগজেও অনেক 
কিছ লাখলাম। 'বিল 'দল্লার কাউনাঁসলে পেশ করা হইল, তাই আমরা 
অনান্য প্রদেশের মেন্বরদেরও বহারের জনমত জানাইবার কথা আশ 
প্রয়েজনীয় মনে কারিলাম। রাম্রব্দশ সংবাদপত্র সকলগুিই বিরোধিতা 
কাঁরল। আমরা এ-বিষয়ে পাঁচ-ছয়াটি ছোট ছোট পাঁস্তিকা 'লাঁখয়া 

ছ'পাইলাম। শেষে বিহার প্রাদোশক কনফারেন্সের বশেষ আঁধবেশন 
কাঁরয়া এ-বিষয়ে আলোচনা করা হইল, এবং প্রবল প্রতিবাদ করা হইল । 
আধবেশনের সভাপাঁতত্ব করিলেন পাটনাব পাঁসদ্ধ- উদিচিল বাষবাহাদব 
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গর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ। তান তীব্র সমালোচনা কাঁরয়া বন্তৃতা 'দয়া- 
ছিলেন, এবং তদনূরুপ প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছিল। . 

ইতিমধ্যে, ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে, লখনৌয়ে কংগ্রেস হইল। 

সেখানে আমরা সকলে দলবলে গেলাম। ঘাঁদও এ বিল বিশেষ কাঁরিয়া 
একটি প্রদেশ সম্বন্ধে ছিল, আর কংগ্রেসে সেই সকল বিষয়েই আলোচনা 
হইত খাহাদের প্রভাব সর্বদেশের উপর পড়ে, তথাঁপ আমি শ্রীষ্ঈরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোশাধ্যায়, শ্রীপরাঞ্জপে প্রভীতি নেতাদের বাঁলয়া এই [বলের বিরোধী 
প্রস্তাব উপাঁস্থত করিবার আয়োজন করিলাম। শ্রীপরাঞ্জপে প্রস্তাব 
উপস্থিত কারলেন, আর তাহা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হইল। এইভাবে 
[বিলের বিরুদ্ধে একপ্রকার সর্বভারতীয় আন্দোলন করা হইল। 

বিল উপাঁস্থত করিবার ভার ছিল স্যর শঙ্কর নায়রের উপর। তিনি 
বিহারের সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ কারলেন। বলের প্রচুর পাঁরমাণে 

গংশোধন করা হইল। যেসব কথার বিরুদ্ধে বিশেষ প্রাতবাদ হইয়াছিল, 
তাহাদের ছু পাঁরবর্তন করা হইল। মজহর-উল-হক সাহেব ছিলেন 
বিহারের প্রীতানীধ। তিনি সর্বদা আমাদের মত লইতেন। শেষটায় 
আমাদের সম্মাতিক্মে অনেক পাঁরবার্তত রূপে বিলট গৃহীত হইল। 

এই প্রথমবার আমি বিহার সরকারের বিরুদ্ধে এত বড় আন্দোলন 
দাঁড় করাইয়াছিলাম ও তাহা সফল কাঁরয়া তৃলিয়াছিলাম। এই সময় হইতে 
আম কংগ্রেসের কাজে বেশ যোগ দিতে লাগলাম। এমাঁনতেই তো. 
আমি ১৯১১ হইতেই বরাবর নিখিল ভারত কংগ্রেস কামাঁটর মেম্বর হইয়া 
আসিতোছলাম; কিন্তু যতাঁদন কাঁলিকাতায় ছিলাম, ততাঁদন বিশেষ কিছ; 
কাঁরতে পাঁর নাই। যখন বিহারে আসলাম তখন লোকের নজরও আমার 
দকে পাঁড়ল, আম অনুভব কারলাম যে, জনসাধারণের কার্যে আরও 
অন্;রাগী হওয়া জর্যার হইয়া পাঁড়য়াছে। অজ্পাদনের মধ্যেই আম 
বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমাঁটির সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হইলাম। 
আমি অনেক বংসর ধরিয়া এই পদে 'ছিলাম। যখন অসহযোগ আন্দোলন 
শুরু হইল, আর পুরাতন কংগ্রেসী লোক সাঁরয়া দাঁড়াইল, তখন আমি 
সম্পাদক হইলাম। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে গভর্নর আমাকে 
সেনেটের সদস্য করিয়া লইলেন। 

১৯১৬ সালের কংগ্রেসে বিহারের বিষয়ে অন্য এক প্রস্তাবও পাস 
হইয়াছল-চম্পারনের নীলকর শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে। ইহার বিস্তৃত 
বিবরণ অনন্র দেওয়া যাইকে। 



হন্দী ও সেবা 

কলকাতা হইতে পাটনা আসিবার পূর্বেকার আরও এই একটা কথা 
এখানে উঁল্পখ করা উচিত মনে কাঁর। ছান্রসম্মেলনের প্রসঙ্গ তো হীতি- 

পূেই করা হইয়াছে। ছাত্রাবস্থা শেষ হইয়া গেলেও, যখন ওকালতি 
করিতাম, তখনও ছান্রসম্মেলনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বজায় থাঁকত। 

ছাত্রেরাও আমাকে খুব বি*বাস করিত, আমিও নিজেকে তাহাদেরই এক- 
জন মনে করিতাম। 

ছান্রসম্মেলনের মুঙ্গের অধিবেশনে আমাকে সভাপাঁতি করা হইল। 
উহাতে ইউনিভারাঁসাটর বিষয়ে নেথন কাঁমাটির রিপোর্টের প্রাতিবাদ করা 
হয়। ইহা ছাড়া যেখানে যেখানে আঁধবেশন হইত, অন্যভাবেও ছান্রসংগঠনে 
সাহায্য করিতাম। 

এঁ সময়ে হিন্দীতেও অনুরাগ বাঁড়ল। স্কুলে, এক কি দুই বৎসর 
পর্যন্ত, নীচের ক্লাসে আমি সংস্কৃত পাঁড়তাম। তাহার পর ফারাঁস 

পাঁড়তে লাগিলাম। সংস্কৃত ছাঁড়য়া দিবার প্রধান কারণ ইহাই ছল যে, 
বাবা চাহতেন আমি উকিল হই। তাঁহার ধারণা ছিল, মকদ্দমার কাগজ- 
পন্ন লেখা থাকিবে ফারাঁসতে, তাই ফারাঁস পাঁড়লে ওকালাতর সুবিধা 
হইবে। পরে আমি বাড়তে 'কিছ্ সংস্কৃত পাঁড়বারও চেম্টা করিয়া- 
ছিলাম, কিন্তু তাহা বোশ দিন চলল না। তাই স্কুল কলেজে আমি 
বরাবর ফারাঁসই পাঁড়য়াছিলাম। ফারাঁসতে নম্বরও উঠত খুব। ফারাঁসর 
নম্কর না হইলে আম এগ্ট্রান্সে প্রথম হইতাম না, কারণ অঙ্কে আমার 
নম্বর উঠয়াছিল কম। হিন্দী পাঁড়বার তো কখনও সুযোগই আসে নাই। 
হন্দীর অক্ষর মান্র জানিতাম। বাড়তে মায়েরা রামায়ণ পাঠ কাঁরতেন। 
তাহাতে আমারও রামায়ণ পড়ার আগ্রহ হইয়াছিল। বহাাদন পর্যন্ত তো 
সকালে রামায়ণ পাঠ কাঁরয়া পরে কিছ খাইতাম। এই নিয়ম কিছুদিন 
ডেল হন্দীর অন্য বই দৌখবার সুযোগ কখনও পাওয়া 
যায় নাই। 

পরাঁক্ষায় এক প্রশ্নপত্র আসিত তাহাতে ইংরেজশী হইতে কোনও দেশাঁ 
ভাষায়, আর দেশা ভাষা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ কারবার জন্য দেওয়া 
হইত। এণ্ট্রান্দ ও এফ. এ. পরীক্ষায় আম উদদই দেশী ভাষারূপে গ্রহণ 
করিয়াছলাম। বি. এ.-তে পেপীছিয়া ইচ্ছা হইল, হিন্দ লইব। 'ব. এ-তে 
এক প্রবন্ধও িখিতে হইত। আমি 'হন্দী লইলাম। হিন্দীতে পাসও 
করিয়া গেলাম। এইভাবে 'হন্দীর সঙ্গে যোগ আরম্ভ হইল। 



হল্দী ও পেবা ৯০৩ 

কাঁলকাতায় 'হন্দীর লেখক, পাঁণ্ডত, সাহাত্যক ও সেবক অনেক 
সঞ্জন থাঁকতেন। তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত জগন্নাথপ্রসাদ চতুর্বেদী ছিলেন 
ীবহারের লোক। বিহারী ক্লাবে তাহার সর্বদা আসা-যাওয়া ছিল। 
[িশুদ্ধানন্দ সরস্বতঈ বিদ্যালয়ের 'প্রন্সিপাল পাঁণ্ডত উমাপাঁত দত্ত শর্মও 
ছিলেন বিহারের। তাঁহার সাঁহতও এ র্লাবেই আলাপ হইয়াছিল। 
ইহাদের মাধ্যমে অন্যান্য লোকদের সঙ্গেও পাঁরচয় হইল । কাঁলকাতায় 
হন্দী সাহত্য পাঁরষদ স্থাপিত হইল। তাহাতে আম যথেষ্ট মন দিতে 
লাগিলাম। উহার প্রাতজ্ঞা-বংসর তো মনে নাই, কিন্তু এইটুকু মনে আছে 
যে, উহার আধবেশনে আমও কখনও কখনও প্রবন্ধ পাঁড়য়াছলাম, এবং 
তাহা পাঁণ্ডতদের ভালও লাগয়াছল। আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও 
মনে হইল, 'নাঁখল-ভারত-হল্দী সাহত্য সম্মেলন করিতে হইবে; এই 
বিষয়ে লেখালোঁখ হইল । 'হন্দী সাঁহত্যসেবীরা এই প্রস্তাবকে সাদরে 
বরণ করিয়া লইল; কাশীতে প্রথম আঁধবেশন হইল। আমও সেখানে 
উপাঁস্থত ছিলাম। পূজনীয় মালব্যজী ছিলেন সভাপাঁতি। এইজাতীয় 
সম্মেলনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ উহার আরম্ভ হইতেই হইল । 

তৃতীয় সম্মেলন যখন কলিকাতায় হইবার কথা, তখন আমাকে 
অভ্যর্থনা সাঁমাতির প্রধান সম্পাদক করা হইল। আম ওকলাঁত আরম্ভ 
করিবার পর তখনও এক বৎসর সম্পূর্ণ হয় নাই। অনেক লোকের সঙ্গে 
জানাশোনাই ছিল না। তথাপি লোকদের এরৃপ ইচ্ছা হইল, আমাকে এ 
ভার গ্রহণ করিতে হইল। এই উপায়ে সম্মেলনের প্রধান নেতাদের সঙ্গে 
পারচয় হইয়া গেল। কাঁলকাতায় বড়বাজারের লোকদের সঙ্গে তো বিশেষ 
কারয়া পাঁরিচয় হইল। ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে কাঁলকাতায় পাঁণ্ডত 
বদরানারায়ণ চৌধুরী প্রেমঘন' মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মেলন খুব 
সফলতার সঙ্গে হইয়া গেল। নাখল ভারতীয় প্রাতষ্ঠানের আঁধবেশনের 
বাবস্থা আমাকে এই প্রথম করিতে হইল। কঠোর পাঁরশ্রম কারতে হইল, 
কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় সমস্ত কাজ ঠিকভাবে হইয়া গেল। 

ঠিক এঁ সময়েই পাটনায় কংগ্রেস হওয়ার কথা ছিল। বিহারী বাঁলয়া 
আমার উহাতে যোগ দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে হইতোঁছল, আমিও তাহাই 
চাঁহতোঁছলাম। সম্মেলনের দিনও এভাবে ফেলা হইয়াছিল যে, কেহ ইচ্ছা 
কারলে সম্মেলনের কাজ শেষ কাঁরয়া পাটনা কংগ্রেসে উপাাস্থত হইতে 
পারত। কিন্তু অভ্যর্থনা সাঁমতির প্রধান সম্পাদক ছিলাম বলিয়া আমার 
উপর এত দায়িত্ব ছিল ষে আম কাঁলিকাতা হইতে চালয়া যাইতে পারলাম 

না। এইজন্য পাটনা কংগ্রেসে যোগ দিতে পার নাই। 
পাটনায় পেশছিয়া আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া গাঁরব ছান্রদের 

সাহায্যের জন্য এক তহাবল খুললাম, তাহা হইতে কয়েকজন ছান্রের 



১০৪ আত্মকথা 

সাহায্য দেওয়া হইত। এই কাজ ছান্রসম্মেলনই আরম্ভ করিয়াছল, কিন্তু 
পরে আম ইহা নিজের হাতে লইয়াছিলাম। 

১১১৩ সালে বাংলা ও বিহারে খুব ভয়ানক বন্যা হয়। প্রথম বন্যা 

হয় বর্ধমান জেলায়। বন্যাপীড়ত লোকদের সাহায্যের জন্য কাঁলকাতায় 

অর্থসংগ্রহ করা হইল। অনেক স্বেচ্ছাসেবক সেখানে গেল। সংবাদপত্রে 
এবযয়ের খবর খুব ছাপা হইল। অল্পাদন পরেই তৈমনই এক ভয়ঙকর 

বন॥ 'পুনপুন' নদীতে হইল, পাটনায়ও আসিল। আমাদের মনে হইল, 

বন্যাপপাঁড়তদের জন্য কিছ? স.হাধ্য প্রয়োজন। কলিকাতাতেই কছন অর্থ 
সংগ্রহ হইল। সঙ্গীদের লইয়া পাটনায় পেশীছলাম। পাটনায় তো ছাত্ন- 
সম্মেলনের কাযলিয় ?ছিলই। সেখান হইতে উৎসাহ ছান্রদের সাহায্যে এক 
স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন কাঁরলাম। বনাপীড়িত স্থানে খাদ্যদ্রব্য লইয়া 
লোকদের সাহাযে।র জন্য পেশিছিলম। অবস্থা ভয়ানক হইয়াঁছল। কতক- 
গুলি গ্রামে ভিতর-বাঁড়তেও জল উঠিয়াছল। আমরা যখন পেশীছিলাম 
তখন তাহাদের ঘরে যে খাদ্য ছিল তাহা পাঁচয়া যাইতেছিল। এইজন্য 
আমরা ছতু, চিগ্ড়া, ছোলাভাজা, তোর খাদ্াই বোৌশর ভাগ বিতরণ 
কারতাম। নৌকায় কাঁরয়া দূরে দূরে যাইতাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে 
ঘুরিয়া রেলওয়ে স্টেশন কাছে পাঁড়লে প্ল্যাটফরমে গিয়া শুইয়া থাঁকতাম। 
মনে অ.ছে. কত রাত্রি প্ল্যাটফরমে ঘুমাইয়া কাটাইয়াছি। বিহারে হয়তো 
ইহাই প্রথম সেবাসামতি। ইহা কোনও প্রাতিষ্ঠিত সাঁমাত ছিল না। 
সামায়কভাবে এই প্রীতিষ্ঠান লোকসেবার জন্য স্থাঁপত হইয়াছিল। কিন্তু 
সেবাসমাতর সূচনা তো এইভাবেই হইল। আমরা পাটনায় আসিয়া সোন- 
পরের মেলায় যাত্রীদের সাহাষা কারবার জন্য এ সমাত রাঁতমত কায়েম 
কাঁরলাম। সেবাসামাতর কার্যে দাদার খুব আগ্রহ ছিল। প্রাতবৎসর 
সোনপ্রের মেলায় তান নজে অনেক সেবা করিতেন। মৃত্যু পযন্ত 
অনেক বংসর ধরিয়া তিনিই উহার অধ্যক্ষ ছিলেন। ' 

বন্যাপীড়তদের সেবা কারবার সময়ে স্টেশনের প্ল্যাটফরম ঘিরিয়া এক 
আত সুখের স্মৃতি আছে। সারাদন কাজ কায়া ঘুমাইয়া পাঁড়য়া- 
ছিলাম। কিছুক্ষণ পর ঘূম ভাঙ্গল। বোধ কারলাম, কে যেন খুব 
আদর কাঁরয়া আমার পা ও গা ?টাপয়া দিতেছে, আমার ক্লান্তি যাহাতে 
দর হয় তাহার চেজ্টা কারতেছে। চাহিয়া দোখ, আমার বন্ধু শম্ভূশরণ। 

সে-ও সারাঁদন আমারই সঙ্গে কাজ কাঁরয়া ক্লান্ত হইয়া পাঁড়য়াছি্।' 
কিন্তু নিজের ক্লান্তি সে গ্রাহ্য না কাঁরয়া আমাকে আরাম িতোঁছল। 
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১৯১৬ সালে লখনোয়ের কংগ্রেস খুব সম।রোহে হইয়া গেল। যখন 
১৯০৭ হইতে কংগ্রেসে দুই দল হইয়া গেল, আর গরম দল কংগ্রেস হইতে 
পৃথক হইল, তখন হইতে লোকসমাজে কংগ্রেসের আদর কমিয়া গেল। 
তাহার বাংসরক অঁধিবেশনেও কমলোক আঁসত। এমন কি, ১৯১২ 
সলে যখন পাটনায় কংগ্রেস হয়, তখন প্রাতিনীধদের সংখ্যা খুব কম ছল। 
দেশাহতৈষারা চেষ্টা কারতোছলেন দুই দলের মধ্যে মিলন স্থাপন কাঁরতে, 
যহাতে কংগ্রেসে আবার প্রাণ সণ্টারত হয়। এই চেস্টা চলিতোছিল, কিন্তু 
ইহা সার্থক হয় ১৯১৬ সালের কংগ্রেসেই। ইহাতে সকল দলের লোকই 
উপাস্থত ছিলেন। একাঁদকে লোকমান্য তিলক আঁসয়াছিলেন সদলবলে; 
অনাঁদকে নরম দলের প্রায় সকল নেতাই উপাস্থত ছিলেন। মিসেস 
বেসাণ্টও আঁসয়াছিলেন। এ বংসর মূসালম লীগের সঙ্গেও বোঝাপড়া 
হইল। মুসলমানেরাও বহ্সংখ্যক উপাস্থত ছিল। মহাত্মা গান্ধীও এই 
কংগ্রেসে আঁসাছলেন। তান তো ১৯১৫ সালেই দাক্ষণ আফ্রিকা হইতে 
ফারিয়া সারা দেশ ভ্রমণ কাঁরতেছিলেন। কিন্তু এই কংগ্রেসে তান কোনও 
প্রস্তাব সম্বন্ধেই কিছ বলেন নাই। 

বিহারের প্রীতানাধরাও দলে ভার হইয়া লখনৌয়ে উপাস্থিত হইল। 

তাহাদের মধ্যে কিছ; লোক ছিল চম্পারনের। রাজকুমার শুরু 'ছল 
চম্পারনের একজন গ্রামের চাষী । সে হিন্দী জানিত সামানা, অন্য কোনও 
ভাষা জানিত না। যাহারা স্বয়ং নীলকর গোরার অত্যাচার সহ্য কারয়া- 
ছিল সে ছিল তাহাদের মধ্যে একজন। চম্পারন জেলার উৎপশীড়ত 
প্রজাদের তরফ হইতে “সে কংগ্রেসে গিয়াছিল। তাহার সঙ্গে আমার 
পারচয় কিছ পূর্ব হইতেই ছল, কারণ কখনও কোনও মকদ্দমা হাই- 
কোর্ট পর্যন্তি উঠিলে ফিয়ের কথা না ভাবিয়াই আম তাহাদের উীকল- 
রূপে কাজ কাঁরয়া দিতাম। কিন্তু একাজে বাব; ব্রজকিশোর প্রসাদ তাহা- 
দিগকে বোশ সাহায্য কারতেন। তাই তাঁহারই সঙ্গে ইহাদের বিশেষ 
পরিচয় ছিল। চম্পারন জেলার অবস্থা তান খুব বোঁশুরকমই জানিতেন। 

তখন বিহারের প্রাতিনিধিরা দুইটি বিষয়ে আগ্রহশীল ছিলেন এবং 
কংগ্রেসে উহাদের সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে চাঁহতেন--এক, পাটনা 
ইউানভারাঁসাঁট বিল; দুই, চম্পারনের নীলকর গোরাদের সমস্যা। রাজ- 
কুমার শুক্র, ব্জাীকশোরবাব্ প্রীতির খুবই ইচ্ছা যে, কংগ্রেস এই দুই 
বিষয়েও প্রস্তাব গ্রহণ করে। বিহার প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপাঁতরূপে 
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ব্রজকিশোরবাবু এই দুই বিষয়ের কঠোর সমালোচনা কারয়াছিলেন। উত্ত 

সম্মেলনে এক প্রস্তাবও গ্রহণ করা হইয়াছিল। [তান ছিলেন কাউনাঁসলের 
সভয। সৈখানেও তান এাঁবষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছলেন ও এক 

প্রদ্তাবও আনিয়াছিলেন। কাউনাঁসলের মধ্যে ও তাহার বাঁহরেও এক 

প্রকার এই বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া, আইনের গঁণ্ডির মধ্যে এবিষয়ে যে কাজ 

হইতে পারে তাহা তান কারতোছলেন। যতদূর সম্ভব, মকন্দমাতেও 

সেখানক।র চাষা রায়তদের সাহায্য কাঁরতেন। 

বিহারের লোকদের জানা ছিল ঘে, কর্মবাীর গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় 
অনেক কিছ করিয়া হিন্দ্স্থানে আসয়াছেন, তাই তাঁহাকে দয়া এই 
কাজে সাহায্য লইতে হইবে । রাজকুমার শুক্র প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে দেখা 

কারয়া চম্পারনের অবস্থা কিছু কিছু শোনাইলেন। তিনি খানিকটা 
আগ্রহ শ্রকাশ কারলেন। এঁদ্রক হইতে বলা হইল, কংগ্রেসে তান এক 
প্রস্তাব উপাস্থত করূন। তান অস্বীকার কারলেন। বাঁললেন যে, যত- 
ক্ষণ ওখানকার অবস্থা তান নিজে দোঁখয়া ও পরাঁক্ষা কাঁরয়া নিজে 
সন্তুষ্ট না হইতেছেন, ততক্ষণ প্রস্তাব উপাঁস্থত কাঁরতে পারেন না। 
জোর দিলে পর তিনি বাঁললেন, সেখানে গিয়া অবস্থা দোখবার জন্য তান 
প্রস্তুত, কয়েকাঁদনের পর তানি সেখানে যাইবেনও বটে। ব্রজাঁকশোরবাব্ 
কংগ্রেসে প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। রাজকুমার শুক্রও ওিষয়ে কিছ; 
বাঁললেন। একজন নিতান্ত গ্রাম্য চাষী কংগ্রেসের মণ্ট হইতে কোনও 
প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু বাঁলল, সম্ভবত এই প্রথম। কংগ্রেসে প্রস্তাবাঁট 
গৃহীত হইল। 

বিহারের প্রতিনিধিগণ ব্রজাকশোরবাবূকে লইয়া যখন গান্ধীজীর 
কাছে যান তখন আমি তাঁহাদের সঙ্গে ছিলাম না। এ কাঁহনী আঁম 
পরে শুনিলাম। আমি গান্ধীজীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতাম না। 
দাক্ষণ আফ্রিকায় তিনি যাহা কিছু কারয়াছলেন আম তাহার খবরও খুব 
কমই রাখিতাম। শুধু এইটুকু জানতাম যে, দক্ষিণ আফ্রকায় তিনি 
কোনও বড় ও ভাল কাজ কাঁরয়াছেন। একথা জানতাম না যে, তানি 
“দশের প্রসিদ্ধ নেতাদের মধ্যে এক বড় নেতা । জান না কেন, রাজকুমার 
শর তাঁহার উপর এতখান নির্ভর কারয়া তাঁহার নিকটে গিয়া চম্পারন 
আসার কথায় তাঁহাকে রাজ করাইল। 

কংগ্রেসের লখনৌ আঁধবেশনের কয়েকাঁদন পরে গান্ধীজী কাঁলকাতায় 
আসিলেন। তিনি রাজকুমার শূর্রুকে চিঠি লিখলেন : তুমি কলিকাতায় 
আমার সঙ্গে দেখা কর_ সেখান থেকে আমরা দুজনে একসঙ্গে চম্পারন 
যাব। মফস্বলে চিঠি দোর করিয়া পেশীছল, রাজকুমার শুকরের নিকট পত্র 
পেশছিবার পৃবেই গান্ধীজশ কাঁলকাতা হইতে ফিরিয়া চলিয়া গেলেন। 
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রাজকুমার শুক্র আব.র চিঠি লাখলেন; গান্ধীজী উত্তরে জানাইলেন যে, 
[নাঁখল ভারত কংগ্রেসের বৈঠক কাঁলকাতায় হইবে, তান এ বৈঠকে 
উপাস্থত থাকিবেন, রাজকুমার শুরু যেন সেখানেই তাঁহার সত্গে দেখা 
করেন। আমিও এঁ বৈঠকে উপাস্থত ছিলাম, দৈবক্রমে আম গান্ধীজীর 
পাশেই এক চেয়ারের উপর বাঁসয়াছিলাম। কিন্তু আমার ইহা জানা ছল 
না যে, রাজকুমার শুকরের সঙ্গে তাঁহার পন্রের আদানপ্রদান হইয়াছে, আর 
[তিনি ওখান হইতে বিহারে আঁসবেন। নিজের অভ্যাসবশে আম কাহারও 
সঙ্গে জোর করিয়া অথবা আগাইয়া গিয়া আলাপ করিতে জানতাম না। 
আমি গামন্ধীজীকে কিছ জিজ্ঞাসা করিলাম না, একটা কথাও আম 
বলিলাম না। উতন্ত কাঁমাঁটর লোকেরা, বিশেষ করিয়া সভাপাত শ্রীযুক্ত 
আম্বকাচরণ মজুমদার, গান্ধীজীকে কংগ্রেসের সম্পাদক হইবার জন্য খুবই 
পাঁড়াপাঁড় কারলেন। কিন্তু গান্ধীজন তাহা অস্বীকার করিলেন। আম 
বাঁসয়া বাঁসয়া সব দেখিতে থাঁকিলাম, কখনও কখনও ইহাও ভাবিতেছিলাম 
যে, লোকের যখন এতখানি আগ্রহ, তখন তাঁহার অস্বীকার করা ডাঁচত 
নয়। কিন্তু আমি মূখে কিছ বলিতে পারি নাই। 

কাঁমাটির কাজ শেষ হইলে গান্ধীজন বাহরে গেলেন; রাজকুমার শুক্র 
তাঁহার অপেক্ষায় ছিলেন, সেই রান্রেই তান রাজকুমার শুকরের সঙ্গে সোজা 
পাটনায় চাঁলয়া আসেন। আম 'কছ্ দোৌর করিয়া বাহরে আসলাম, 
এইজন্য তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হয় নাই। গান্ধীজীও জানতেন না যে, 
আমি বিহারের আধবাসী এবং রাজকুমার শূক্রু পাটনায় আমারই বাসায় 
তাঁহাকে লইয়া যাইবে, এইজন্য তিনিও আমাকে কিছ বাঁললেন না। 

এই বৈঠক ইস্টারের ছুটিতে হইয়াছিল। আম কাঁলকাতা হইতে 
পূরী চলিয়া গেলাম। গান্ধীজী পাটনায় আসলেন, রাজকুমার শুরু 
তাঁহাকে আমার বাসায় লইয়া গেল, কিন্তু সেখানে এক চাকর ছাড়া আর 
কেহ তো ছিল না। চাকর ভাবল মফস্বল হইতে কোন মকেল আঁসয়াছে, 
এইজন্য সে তাঁহাকে বাহিরের এক ঘরে থাকিতে দিল, আর কোন প্রকার 
সমাদর করার পাঁরবর্তে খানিকটা অনাদরের ভাবই দেখাইল। গান্ধীজী 
খানিকক্ষণ থাকলেন, ততক্ষণ মজহর-উল-হক্ সাহেব খরর পাইয়া 
গয়াছেন। 'তাঁন নিজে আসিয়া তাঁহাকে নিজের বাঁড়তে লইয়া গেলেন। 
সন্ধ্যাবেলায় গান্ধীজী মজঃফরপুরে আসিয়া পেশছিলেন, সেখানে আচার্য 
কপালনীর 'নকটে গিয়া উঠিলেন। সেখানে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা- 
সাক্ষাৎ কাঁরয়া তাঁহার চম্পারন যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। ব্রজকশোরবাবু 
দ'রভাঙ্গায় ওকালতি কাঁরতেন, তাঁহাকে তার দয়া ডাকিয়া পাঠানো 
হইয়াছিল 

গান্ধীজীর অভিপ্রায় ছিল, তিনি চম্পারনে গিয়া সেখানকার চাষাঁদের 
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সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিবেন, এবং তাহাদের দণঃখের কথা, তাহাদের মধখ 
হইতেই শুনিবেন। কিন্তু সেখানকার গ্রাম্য কথা তিনি বাঁঝতে পারবেন 
না। তাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, দোভাষীর কাজ কারবার জন্য তাঁহার 
সঙ্গে কেহ যায়। তানি ভাবিয়াছলেন যে, দুই-চার দনেই সব কথা 

বুঝতে পারা যাইবে। রাজকুমার শক্রুও এরুপ ব্দঝাইয়াছিল। তাই 

[তিনি দুই-চার দিনের জন্যই তৈরি হইয়া আসিয়াছলেন। ব্লজকিশোর- 
বাবুর ঠিক এঁ সময়ে কলিকাতায় কিছ; কাজ 1ছিল। তানি নিজে 
গান্ধীজীর সঙ্গে যাইতে পারলেন না। কিন্তু তিন দুইজন বন্ধুকে 
গান্ধীজীর সঙ্গে থাকিবার জন্য ঈদলেন; তাঁহারা উাঁকল। তান ইহাও 

ভাবলেন যে, কালকাতা হইতে ?ফরিবার পর তান 'নজে চম্পারন যাইবেন, 
প্রয়োজন হইলে আমাকেও সঙ্গে লইয়া ঘাইবেন। 

'মাঁতহারী হইল চম্পারন জেলার সদর শহর। গান্ধীজী সেখানে 
আসিয়া পেশীছলেন। পেপীছবার পর "তান গ্রামে যাইবেন ভাঁবলেন। 

কোনও গ্রামের এক প্রাতষ্ঠাপন্ন কৃষকের বাঁড় দুই-চার দন পূর্কেই নীল- 
করদের তরফ হইতে লৃঠ করা হইয়াঁছল। সেই লুট-পাটের িহ তখনও 
বতণমান 'ছিল। সে আঁসয়া সমস্ত কাহনী বাঁলল। গাম্ধীজী সেখানে 
যাইতে চাঁহতেছিলেন। পথেই কলেক্রের হুকুম আসল : আপাঁন এই 
জেলা ছাঁড়য়া বাহিরে যান। তানি জেলা ছাঁড়য়া বাঁহরে ঘাইতে অস্বীকার 
কারলেন। এঁ বে-আইনি হুকুমের মকদ্দমার অপেক্ষা কারতে লাগলেন। 

সেইাদন ইহাও বোঝা গেল যে, মকদ্দমা চাঁলবে। আম সেইাদন পরী 
হইতে পাটনায় 'ফাঁরয়াছলাম। কাছাঁরতে 'তাঁন এ-সমস্ত কথা আমার 
নিকট তার কাঁরয়া জানাইয়াছলেন। 

গান্ধীজীর সঙ্গে আমার কোনপ্রকার সম্পকেরে সুযোগ এই প্রথম 
হইল। আম কালকাতায় তার কাঁরয়া ব্রজীকশোরবাবূকে ডাঁকয়া লইলাম। 
পরের দিন সকালের গাঁড়তে 'মঃ মজহর-উল্-হক ও মিঃ পোলক-_ যান 
এঁ সময় ভারতবর্ষেই ছলেন- পূর্ব রান্রে গান্ধীজীর তার পাইয়া পাটনায় 
আঁসয়া পেপীছয়াছলেন। ব্রজাঁকশোরবাব্, অনগগ্রহনারায়ণ আর শম্ভূ- 
শরণের সঙ্গে আমি মোতিহারী রওনা হইয়া গেলাম। আমরা 'বিকাল- 
বেলায় প্রায় তনটার সময় সেখানে পেশীছিলাম। তখন পর্যন্ত মামলা 
আদালতে পেশ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু শুনানির পর রায়ের জন্য তিন- 
চার দিন মূলতবা রাখা হইয়াছিল। 

গান্ধীজী বাবু গোরখগ্রসাদের বাঁড়তে উঠিয়াছলেন। আমরা সকলে 
যখন সেখানে পেশীছিলাম, তখন গান্ধীজী এক কুত্তা পাঁরয়া বাঁসয়া ছিলেন। 
আমাদের সঙ্গে তাঁহার আগে পাঁরচয় ছিল না। পাঁরচয় করানো হইলে 
আমাকে হাঁসতে হাসতে বাঁললেন : আপাঁন এসে গেছেন, আপনার 
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বাড়তেই তো আমি গিয়েছিলাম। আম সেই কাহনী খাঁনকটা শুনিয়া- 
ছিলাম, এইজন্য একটু লঙ্জা হইয়াঁছিল। কাছারতে যাহা কিছু হইয়া- 
ছিল তিন তাহা সমস্ত শুনাইলেন। 

চম্পারনে মহাত্মা গান্ধীং নামক পজ্তকে, যাহা কিনা উত্ত আন্দো- 
লনের সফল সমাপ্ত হইবার অল্প দুই-চার দনের মধে।ই লেখা ও প্রকাশ 
করা হইয়াছিল, আম চম্পারনের সমস্ত কথা সাঁবস্তারে 'দিয়াছি। এখানে 
শুধু ানজের সম্পর্ক কতখানি, তাহাই উল্লেখ করিতে চাই। 

গান্ধীজীকে প্রথম প্রথম দেখার সময়ে আমার উপর বিশেষ কোন 
প্রভাব পড়ে নাই। আম চম্পারনের অবস্থা অল্পাবস্তর জাঁনতাম। 
কিন্তু বশেষ করিয়া বজকিশোরবাবূর আদেশ মান্য কারবার জন্যই প্রথমে 
সেখানে গিয়াছিল।'ম; ভাবিয়াছিলাম, যাহা কিছু কাজ পাঁড়বে, কাঁরিব। 
স্বপ্নেও এ কথা মনে আসে নাই যে, সেখানে পৌছতে না পেশছিতে 
জেলে যাওয়ার জল প্রশ্ন আমাদের সামনে উপস্থিত হইবে। 

গান্ধীজী সমস্ত কথা বালয়া আমাদের জানাইলেন যে, অন্য সব কথা 
যেন তাঁহার সঙ্গী ধরণীধর ও রামনবমীবাবূর নিকট হইতে শাঁনয়া লই। 
এই বাঁলয়া তান মিঃ পোলকের সাহত কথা বালিতে আরম্ভ কাঁরলেন। 
আমরা এ দুই বন্ধুর নিকট সাঁবস্তারে সমস্ত কথা শুনলাম, বুঝলাম 
যে, গান্ধীজী প্রায় সমস্ত রাত জাগয়া ভাইসরয় ও নেতাদের কট 
পাঠাইবার জন্য “চান 'লাঁখতেছিলেন এবং আদালতের জন্য তাঁহার 
বিবৃতিও রান্রেই প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা দোভাষীর কাজ কাঁর- 
বার জনই আঁসিয়াছলেন সেই দুই জনকে গান্ধীজী জিজ্ঞাসা কাঁরয়া- 
ছিলেন : আমার কারাদণ্ড হলে আপনারা কি করবেন? তাঁহারা হয়তো 
প্রশ্নের গভীরতা প্দরাপ্যার বুঝিতে পারেন নাই। ধরণীধরবাব ঠাট্টা 
কাঁরয়া বাঁলয়াছলেন : দোভাষীর কাজ আর থাকবে না- আমরা যার যার 

বাঁড় চলে যাব। এ-কথা শুনিয়া গান্ধীজী প্রশ্ন কাঁরলেন : আর এই কাজ 
এমাঁনই ছেড়ে দেবেন 2 ইহার পর তাঁহাদের কিছ ভাবতে হইল। ধরণন- 
ধরবাব্ বয়সে বড় ছিলেন, তিনি উত্তর কাঁরলেন, এ তদন্তের কাজ চাল 
রাখবেন, তাহার উপর যখন সরকারের তরফ হইতে নোটশ হইয়া যাইবে 
তখন তান জেলে যাইতে তৈরি নন বাঁলয়া নিজে তো চাঁলয়া যাইবেন, আর 
অন্য উকিল পাঠাইবেন। সেই উকিল তদন্নতর কাজ কাঁরবেন, আর তাঁহার 
উপরও যাঁদ নোঁটশ হয় তাহা হইলে তাঁনও চাঁলয়া বাইবেন আর তাঁহার 
বদলন আর একজন আঁসবেন-_ এই প্রকারে কাজ চালু রাখা হইবে। 

ইহা শুনিয়া গান্ধীজশ কিছু খুশি হইলেন, কিন্তু পরাপ্ীর হইলেন 
না; উ্হাদেরও মন খুশি হইল না। উ্হারা রাত্রে এই কথাই ভাবিতে 
থাকলেন, না জানি এই লোকটি কোথা হইতে আসিয়া এখানকার 
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রায়তদের কষ্ট দূর কারবার জন্য জেলে যাইতেছেন; আর আমরা যাহারা 

এখনকার আঁধবাসী হইয়াও রায়তদের সাহায্য কাঁরতোছি বাঁলয়া গর্ব 

করিতোছ, আমরা যাঁদ এইভাবে বাড়ি ফিরিয়া যাই তবে তাহা ভাল 

হইবে না। * 

িন্তু আমাদের মধ্যে এই সময়ে জেলের কথা কেহ কখনও মনেও স্থান 
দেন নাই। লোকে মনে কাঁরত, জেলখানা একটা ভয়ংকর জায়গা । গ্রেপ্তার 

হইবার পর সেখান হইতে বাঁচবার জন্য লোকে হাজার টাকা খরচ করিয়া 
ও জামিন দিয়া মৃন্তি পাইত। যাঁদ কেহ বাধ্য হইয়া জেলে যায় তাহা 
হইলেও সে টাকা খরচ করিয়া সেখানে আরামের চেস্টা করে। আর এখানে 

এই লোকটি, যে দাক্ষণ আফ্রকায় এতখান কাজ কাঁরয়া আসিয়াছে, সে-ই 
অজানা চ।ষীঁদের জন্য সমস্ত কম্ট সাঁহতে প্রস্তুত। এ-অবস্থাতেও আমরা 
বাঁড় 'ফাঁরয়া যাইব, ইহা ক কাঁরয়া সম্ভব হয়! এঁদকে সংসারের কথাও 
তো ভাবিতে হইবে। 

সারা রাঁত্র আলোচনার পর পরের দন সকালে যখন গাম্ধীজীর স্চে 
ইহারা আদালতে যাইতোছিলেন, তখন এই সমস্ত চিন্তা চরমে উঠিল। 

ইহারা স্পজ্ট বাঁলয়া ?দলেন : আপাঁন জেলে যাওয়ার পর যাঁদ দরকার হয় 
তো আমরাও জেলে যাব। 

ইহা শুনিয়াই গান্ধীজীর মুখ উৎফুল্ল হইল, তান খুব খুশি হইয়াই 
বাঁলয়া উঠলেন : এখন যুদ্ধে জয় হবে। 

সেখানে পেশছিয়াই এই সমস্ত কথা আমরা এ দুই ভাইয়ের নিকট 
শুনিলাম। এখন তো আমাদের সামনে জেলে যাওয়ার প্রন আঁসয়া 
গেল। আমরা স্থির কারয়া লইলাম, প্রয়োজন হইলে আমরাও জেলে 
যাইব। আমরা গান্ধীজীকে এই সংকল্প শুনাইলাম। তানি কাগজ-কলম 
লইয়া সকলের নাম 'লাঁখয়া লইলেন। আমাদের তান কয়েকটা দলে ভাগ 
কাঁরলেন; ইহাও "স্থির কাঁরয়া দিলেন, কোন্ দলের পর কোন্ দল জেলে 
যাইবে। প্রথম দলের সদরি 'ছলেন মজহর-উলৃ-হক্ সাহেব। পরেরটির 
ছিলেন ব্রজীকশোরবাব। আমাকেও একদলের সর্দার করা হইল। সেখানে 
পেশছাইবার তিন-চার ঘণ্টার মধ্যেই এইসব কথা স্থির হইল। মকদ্দমায় 
তিন-চার দিনের পর রায় দিবার কথা ছিল। এীদন গান্ধীজশর জেলে 
যাওয়ার কথা। মজহর-উলৃ-হক্ সাহেবের হাতে গোরখপুরের কয়েকটি 
মকদ্দমা ছিল। তিনি সেখানে চাঁলয়া গেলেন-_যাহাতে মামলা শেষ করিয়া 
নিধারত দিনের পূর্বেই ফাঁরয়া আসিয়া নেতৃত্ব কারতে পারেন। 

ব্রজকিশোরবাবু নিজের বাঁড়-ঘরের ব্যবস্থা কারবার জন্য দারভাঙ্গা 
চাঁলয়া গেলেন। আমরা মোতিহারীতেই থাকিয়া চাষীদের বন্তব্য শুনিতে 
ও লিখিতে লাগিলাম। ভাবিয়াছিলাম যে, যখন ইহারা দুই জন 'ফাঁরয়া 
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আসবেন, তখন আমরাও একে একে বাঁড় গিয়া বাঁড়র লোকদের বুঝাইয়া- 
সুঝাইয়া জেলযান্রার আয়োজন করিয়া 'ফাঁরব। 

গান্ধীজী তাঁহার আত্মকথায় 'লাঁখয়াছেন যে, ইহাতে 'তাঁন সন্তুষ্ট 
হইয়াছিলেন এবং এীদন হইতে তাঁহার বিহারের প্রাতি শ্রদ্ধা বাঁড়য়া গেল, 
গার আমরা তাঁহার বিশবাসভাজন হইয়া গেলাম। 
চম্পারনের তদন্ত শুরু হইয়া গেল। চাষীরা হাজারে হাজারে তাহাদের 

বন্তব্য লিখাইল। আমরাই এইরূপ িশ-পণচশ হাজার বিবৃতি 'লাখয়া- 
ছিল'ম। 'নার্দস্ট সময়ের পূর্বেই ম্যাজিস্ট্রেট লাখয়া পাঠাইলেন যে, 
সরকার হুকুমে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে মকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া হইল, আর 
তাঁহাকে জেলায় তদন্ত করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। তদন্ত হইতে 
জানা গেল যে, আমরা যে-সব জুল্মের কথা শনয়াছিলাম, ওখানকার 
অবস্থা তাহা হইতেও অনেক পরিমাণে খারাপ। আগামী অধ্যায়ে এ- 
বিষয়ে সংক্ষেপে বালব; এখানে এইট;কু বাঁললেই যথেম্ট হইবে যে প্রথম 
সাক্ষাতেই আমরা স্বেচ্ছায় গান্ধীজীর বন্ধনে ধরা দিলাম। যতই দিন 
যাইতে লাগল ততই আমাদের শুধু তাঁহার প্রতি প্রেম নয়, তাঁভার কার্য 
পদ্ধাতর উপর 'বি*বাসও বাঁড়য়া চালল। চম্পারনের অধায় সমাপ্ত হইতে 
হইতে আমরা সকলে তাঁহার একান্ত ভন্ত ও তাঁহার কার্থপ্রণালীর সম্পূর্ণ 
অনুসরণে ব্রতী হইয়া পাঁড়লাম। 

চম্পারন আন্দোলনের পূ্বে 

চম্পারন জেলায় ইংরেজ প্রায় এক শত বংসর পূর্ব হইতে নীল চাষ কারত 
ও করাইত। প্রায় সমস্ত জেলায় যেখানে যেখানে নীল হওয়া সম্ভব ছিল 
সে-সব জায়গায় নিজেরা নীল তৈরি করিবার কারখানা খালয়াছিল, তাহা 
ছাড়া অনেক জম দখল করিয়া লইয়া নিজেরাই লাঙল-বলদ দয়া নীল 
চাষ করাইত। জেলার অনেকখাঁন অংশ বেতিয়ারাজের জমিদারর মধ্যে। 
তাহারা অনেক গাঁয়ের মালগুজাঁর আদায় কারবার জন্য বোঁতিয়ারাজের 
নিকট হইতে ঠিকা লইয়াছিল, আর এইভাবে এঁ সব গ্রাম তাহাদের দখলে 
আসে। যে-সব গ্রামের উপর তাহাদের কর্তৃত্ব হইল, সেখানকার আঁধিবাসী 
রায়তদেরও 'নাজের নিজের জমিতে নীলকরদের জন্য নীল বুনিতে বাধ্য 
কারত। ক্রমশঃ তাহারা ইহা আইনের নামে চালাইতে লাগিল-_দাবি কারতে 
লাগিল যে, নিজের নিজের খেতে বিঘা প্রাতি পাঁচ কাঠা বা তিন কাঠা 
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জমতে অবশ্য নীল বপন কাঁরবে, রায়তদের এ বিষয়ে বাধ্য করিবার 
আধকার তাহাদের আছে। এই প্রথাকে তাহারা পাঁচ-কাঠিয়া বা তিন- 
কাঠিয়া বাঁলত। নীল বানতে অস্বীকার কারবে, এমন সাহস কোনও 
রায়তের ছিল না। যাঁদ কেহ সাহস কারয়া সে-কথা বাঁলতও, তবে তাহার 
উপর হ.জারো রকমের জুলুম চলিত, সে বাধ্য হইত নীল বাঁনতে। 
বাঁড়-ঘর খেত-খামার লুঠ করিত, খেতে গো-মহিষ চরানো হইত, 'িথ্যা 
মকদ্দমা বাধানো হইত, জারমানা আদায় করা হইত, মারধরও করা হইত। 
এই ভয়ে প্রায় সব রায়তেরাই তিন-কাঠিয়া মানিয়া লইয়া প্রাত বঘ'য় তন 
কাঠা কাঁরয়া নীল বুনিয়া দিত। খেতের মধ্যে সবচেয়ে যে খেত ভাল, 
নীলকর তাহা বাছয়া লইয়া সেখানে নীল বুনিতে বালত। নীল বোনার 
কাজ চাষীকে অন্য সব কাজের আগেই শেষ কাঁরতে হইত। নীল তোর 
হইলে উহা কাটিয়া কুঠিতে পেপছাইয়া দিতে হইত। এইজনা নীলকর 
বিঘা পিছু রায়তকে কিছু দিত, তাহাতে কখনও পুরাপুঁর খরচ কুলাইত 
না। গভরন্নমেন্টের অফিসার এ গোরাদেরই সাহায্য কারত। যাঁদ কোনও 
আফসার সাহস করিয়া ন্যায় বিচার কাঁরতে চাঁহত, তবে, সরকারের উপর 
নীলকরদের প্রভাব এতখানি ছিল যে, সে বপন্ন হইত। আফসার খাঁট 
হইলে নীলকরদের জুলুম ও তিন-কাঠিয়ার বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্টের নিকট 
রিপোর্ট পাঠ'ইত কিন্তু তাহাতে কিছ ক্ষাত-বৃাদ্ধ হইত না। কখনও 
কখনও কোন রায়ত ঘাবড়াইয়া গিয়া হাঙ্গামা কাঁরয়া ফেলিত, হয়ত কোনও 
নীলকরকে ধারয়া মাঁরত, িংবা 'নজেদের মধ্যে একত্র হইয়া অন্য কোনও 
প্রকারের দ্রোহ শুরু কারত। কিন্তু তাহাতেও তাহারা নীলকরদের 
প্রতিরোধ করবে কেমন করিয়া? ফলে গ্রামের পর গ্রাম ল্ঠ করা হইত। 
প্ালশ ও কাছাঁরর আমলাদের সাহায্যে বেচাঁর রায়তকে সর্বপ্রকারে 
জেরবার করা হইত। 

গভর্নমেন্টের উপর নীলকর গোরাদের এত প্রভাব ছিল যে, তাহারা 
ভূস্বত্ব আইনের এক ধারা প্রস্তুত কারল; জামদারের ইচ্ছামত রায়তকে 
যেখানে কোনও বিশেষ ফসল বানিতে বাধ্য করা যাইতে পারে, সেখানে 
যাঁদ সে নিজে তাহা হইতে রেহাই চায়, তবে জামিদারের আধিকার আছে যে, 
এই রেহাইয়ের বদলে তাহার খাজনা যত ইচ্ছা বাড়াইতে পারে। সাধারণ- 
ভাবে ইচ্ছামত খাজনা বাড়াইবার আঁধকার জমদারের ছিল না। আইন- 
সংগত রেজিস্টার পাটা হইতে সে টাকায় দুই আনার বোঁশ খাজনা 
বাড়াইতে পারিত না, একবার বাড়াইলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত খাজনা আর 
বাড়ানো যাইত না। নীলকরের লাভের জন্য এই আঁধকারের সীমা 
বাড়াইয়া দেওয়া হইল। 

বোতিয়ারাজের টাকার দরকার। তাহারা কিছ? টাকা ধার করিল। এই 
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ধার পাওয়া গেল ইংলন্ড হইতে, নীলকরদের সাহায্যে। সুদে-আসলে 
শোধ কারবার জন্য গ্রামের উপর নীলকরদের দখল দেওয়া হইল, অনেক 
গাঁয়ে তাহাদের মোকররা স্বত্ব দেওয়া হইল। মোকররাী স্বত্বের অর্থ এই 
যে, তাহারা একরকম গাঁয়ের জমিদার হইয়া গেল। শুধু প্রীতি বংসর 
শনা্দন্ট পাঁরমাণ টাকা তাহাদের রাজসরকারে মালগুজারি দিতে হইত। 
&-সব গাঁয়ে তাহারা ইচ্ছামত ফসল উৎপাদন কাঁরতে পারিত; রাজ- 
সরকারের সে-বিষয়ে কোনও অধিকার ছিল না। তাহাদের শুধু এ 
নার্দস্ট পরিমাণ টাকাই প্রাপ্য ছিল। এই ধরনের মোকররা গাঁয়ের যাঁদ 
খাজনা বাড়ানো হয়, একগনুণের বদলে যাঁদ দ্বগুণ আয় হয়, তাহা হইলে 
মোকররাী স্বত্ব যাহার তাহারই আয় বাঁড়বে, রাজসরকারের যাহা প্রথমে 
জুটত তাহাই জুটিবে। যে-সব গাঁয়ে এ নীলকরদের মোকররাঁ স্বত্ব ছিল 
ন।, সে-সব গাঁয়ের তাহারা শুধু 'নীর্দস্ট কালের জন্য ইজারা লইয়াছিল। 
সেখানেও 'নার্দন্ট টাকা রাজসরকারে দিতে হইত। কিন্তু সময় পূর্ণ 
হইলে আবার ইজারা দেওয়া না দেওয়া, দলে নূতন শর্তে দেওয়া, ইজারা- 
দার যে-মালগুজার দিত তাহা ইচ্ছা কাঁরলে বাড়াইয়া দেওয়া-_ রাজ- 
সরকারের এ-সব ক্ষমতা ছিল। যাঁদও কোনও ইজারা দেওয়া গাঁ, মেয়াদ 
পূর্ণ হইলেও নীলকরের হাত হইতে বাহরে আসত কনা সন্দেহ, অথবা 
তহার মালগুজারি কদাঁচৎ বাড়ানো হইত, তাহা হইলেও এ-সব কারবার 
অধিকার তো রাজসরকারের ছিলই। 

বোতয়ার মহারাজা মারা গেলেন। মহারানীকে পাগল স্থির করিয়া 
দয়া সমস্ত রাজসরকার কোর্ট অব ওয়ারডসের অধীনে আসল । এ-সব 
নলকরদের মধ্য হইতে কোর্টের এক ম্যানেজার নিয়োগ করা হইল । এই- 
ভাবে প্রায় বিশ বৎসর ধাঁরয়া নীলকরদের দখলেই রাজসরকার থাকিল। 
গান্ধীজী যখন চম্পারনে পেপাছিলেন তখন এক 'সিভিলিয়ান ম্যানেজার 
ছিলেন। তাঁহার পরে আর কোনও নীলকর ম্যানেজার হন নাই। এই- 
ভাবে নিজেদের খেতে আর রায়তদের খেতে তিন-কাঠিয়ারূপে নীলের চাষ 
করাইয়া চারাগাছ হইতে নীল তোর করা হইত। এই নীল বুনিবার প্রথা 
বিহারের অন্যান্য জেলাতেও ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল। কিন্তু চম্পারনে ইহার 
যত জোর ছল ততটা আর কোথাও নয়। যাঁদ তাহারা নিজেরাই নীলের 
চাষ কারত, জোর কাঁরয়া রায়তদের এইভাবে নীল না বোনাইত, তাহা 
হইলে উহাদের এ-কাজে লাভ হইত না। এইজন্য এ-জবরদস্তির প্রথা 
(লি নিন মাল ভারা সারদা 

] 

ইহার মধ্যে জানি অন্যপ্রকার উপায়ে রং প্রস্তুত করিবার প্রণালী 
আবিচ্কার করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা নীলের রং হইতে সস্তা পড়িত। 



১১৪ আত্মকথা 

নীলের দাম কাঁময়া গেল। জুলুম আর জবরদাঁস্ত কারয়া নীল তোর 

করা হইলেও নীলে আর লাভ হইত না। নীলকরেরা বানজেদের এই 

লোকসান গাঁরব রায়তের মাথায় চাপাইয়া নিজেদের জাঁমদারর লাভ বজায় 

রাখতে চাঁহল। এইজন্য তাহারা আইনের সেই দফার শরণ লইল, ঘাহাতে 

রায়তদের নীলের চাষ হইতে রেহাই "দয়া তাহাদের খাজনা ইচ্ছামত বাড়াই- 

বার অধিকার দেওয়া হইয়াছল। রায়তদের তাহারা বাঁলল, নীল বোনা 

হইতে তাহাদিগকে রেহাই দিবে, যাঁদ রায়ত বার্ধত হারে খাজনা দিতে 
রাজ থাকে। রায়ত জানত, নীল হইতে নীলকরদের এখন লাভ থাকে 

না, তাই এখন নীলকর এই কারবার 'নজেই ছাড়িয়া দিবে; এইজন্য তাহার 

খাজনা বাড়াইবার কথা স্বীকার কাঁরয়া এই রেহাই লইবার প্রয়োজন নাই। 

যতাঁদন নীলে লাভ ছিল ততাঁদন তো নীলকরেরা তাহাঁদগকে হাজার 
চেম্টাতেও এই রেহাই দেয় নাই; এখন তাহারা নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ কার- 
বার জনা জবরদাঁস্ত রেহাই দিতে আরম্ভ করিল। মোকররা গাঁয়ে বাড়ীতি 
খাজনার লাভ গোরাদেরই 'মাঁলত, বোঁতয়ারাজের উহার উপর কোনও 
আধিকার ছিল না। এখন গোরারা হাজারে হাজারে খাজনা বৃদ্ধির দলিল 
করাইয়া লইল। এই সব দালল করা হইল মার-পিট, মিথ্যা ধাপ্পাবাজি ও 
জবরদস্তির সাহায্যে। এই উপায়ে তাহারা এ-সব গাঁয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার 
আয় বাড়াইয়া লইল। যেখানে তাহাদের স্বত্ব শুধু ঠিকাদারের, সময় পূর্ণ 
হইলে পর বার্ধত হারের জন্য লাভ বোতিয়ারাজেরই হইবে, সেখানে 
তাহারা খাজনা না বাড়াইয়া নগদ টাকা উশুল করাইল। যে-সব রায়তের 
কাছে টাকা ছিল না, তাহাদের "দয়া হ্যাণ্ডনোট 'লখাইয়া লইল, অন্য 
উপায়েও টাকা লইল। এইভাবে প্রায় বিশ-পণচশ লাখ টাকা নগদ আদায় 
করিল। | 

চম্পারনের খানিকটা অংশ এমন যে, সেখানে নীলের চাষ হইতেই 
পারে না। সেখানকার গাঁয়ে নলকর নলের চাষ না করাইয়া অন্য কোনও 
উপায়ে টাকাটা আদায় করিত। সেই সব গাঁয়ে পণ্চাশ রকমের আবোয়াব 

আদায় কাঁরত, ঘাহা আইনাবরুদ্ধ, অবৈধ। যখন জেলার নীল চাষের 
অংশে বার্ধত হারে খাজনা বা নগদ সেলাম অনেক আদায় হইতে লাগল, 
তখন নীলবাজত অংশেও তাহারা দিছ7 আদায় করিতে চাহল, সেখানেও 
একটা না একটা বাহানায় হয় খাজনা বাড়াইল, নয় তো নগদ আদায় 

কাঁরল। খাজনা বাড়াইবার একট উপায় গছল-_ কোনও রায়তকে পাটা 
দেওয়া! হইলে তাহাতে এমন জাঁমর বন্দোবস্ত তাহাকে দেওয়া হইল যাহা 
বাস্তবিক ছিলই না এমন ক, মিথ্যা কাঁরয়া জামর নাম ও চৌহাদ্দি 
দেওয়া হইত. আর তাহার জন্য যে খাজনা বদ্ধ কাঁরতে চাহত তাহা 
রাখিত খাজনা হসাবে। আইন অনুসারে খাজনা বাড়াইবার সীমা ছিল 



চম্পারন আন্দোলনের পর্বে ১১৫ 

টাকায় দুই আনা পর্যন্ত, কিন্তু নূতন জাঁমর মালগুজারি জমিদার ইচ্ছা- 
মত লইতে পাঁরত। এইজন্য খাজনা বৃদ্ধির সীমাবন্দী অপেক্ষা নিশান- 
নাড়া কারয়া নূতন জাম বন্দোবস্ত দিয়া তাহারা নিজেদের বাঁচাইতে 
চাঁহিত, আর তাহাদের আশা 1ছল, অল্পকালের মধ্যেই পুরাতন জাম ও 
নিশানগাড়া জমি দুইয়েরই খাজনা সমান কারয়া দেওয়া হইবে। এইভাবে, 
নীল কেহ বুনূক আর নাই বুনুক, গাঁয়ে মোকররণী বন্দোবস্ত হউক আর 
শধ; মেয়াদী ঠিকা বন্দোবস্তই হউক, সমস্ত গাঁ হইতে তাহারা হয় খাজনা 
বাড়ইয়া আয় বাড়াইত, নয় তো নগদ টাকা উশুল করিয়া লইত। গভর্ন- 
মেণ্ট তাহাদের পুরা সাহাষ্য করিল। যখন বৃদ্ধির পাট্টা লেখানো হইতে- 
ছিল, তখন গভর্নমেন্ট এ-সব পাট্রা রোজস্টার কারবার জন্য বিশেষ 
রাজস্টার নিযুস্ত কারল, যাহাতে রেজিস্টারি কাজ সহজে হইয়া যায়। 

এ-সবই সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু ১৯১৪-১৮ সালে জামনি 
যুদ্ধ বাঁধয়া গেল। বিদেশ হইতে রং আনা বন্ধ হইল। মনে হইল, 
নীলের চাষে আবার লাভের আশা আছে। নীলকরেরা, 'াজেদের দেওয়া 
রেহাই গ্রাহ্য না করিয়া আবার জবরদাস্ত তিন-কািয়া নীল ব্দানতে 
রায়তদের বাধ্য করিল। অনেক স্থলে তাহাতে ইহারা কৃতকার্যও হইতে- 
ছিল। এই সময় গভর্নমেন্ট এ জেলার পুনরায় সার্ভে (মাপ জোখ) 
করাইতে আরম্ভ কাঁরল। এই কাজ যখন প্রায় শেষ হইতে চালয়াছে, তখন 
গান্ধীজী চম্পারনে পদার্পণ করিলেন। সার্ভেতে রায়তরা খাজনায় বশ 
হের পাট্টার সম্বন্ধে এজাহার দিল যে, জোর করিয়া তাহাঁদগকে "দিয়া 
গাট্টা লেখানো হইয়াছে। সার্ভেসেটেলমেন্ট আঁফসার রায় দিল যে, পাটা 
জোর কারয়া লেখানো হয় নাই, সুতরাং সমস্ত খাজনা বৃদ্ধিই আইনমতে 
সদ্ঘ। রায়তদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ হইয়াছিল। ওদিকে জার্নি যুদ্ধ 
চলিতেছিল। রায়তদের কথা সাধারণত শোনাই হইত না, যুদ্ধে যখন নীল- 
করেরা যোগ 'দয়াছল তখন তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনার আরও 
কম সম্ভাবনা ছিল। রায়তরা ক্লান্ত হইয়া পাঁড়য়াছল। কোথাও কোনও 
উপায় তাহাদের দৃষ্টিতে পাঁড়তোছল না। তখন তাহারা গান্ধীজীর কাছে 
গেল। এই উপলক্ষে গান্ধীজী সেখানে আসিলেন। 



গাঙ্ধীজী ও চম্পারন 

রাজকুমার শুরু যখন গান্ধীজীকে চম্পারনে রায়তদের উপর জুল:মের কথা 
জানাইল, তখন তাহা সত্য বলিয়া গান্ধীজী বিম্বাস করেন নাই। তাই 
[তিনি তদন্তের জন্য চম্পারন আঁসিলেন। তিনি চম্পারনে আসবার 
পূর্বেই জনগণের মধ্যে এক অদ্ভূত জাগরণের সান্ট হইল। সেখানকার 
রায়তেরা এমনই দমিয়া গিয়াছিল যে তাহাদের কাছার গিয়া নালিশ কার- 
বার সাহসও ছিল না। যাঁদ কেহ খুব সাহস কারয়া নালিশ করিত তাহা 
হইলেও কুঠির সেপাই এজলাস হইতে তাহাকে ধাঁরয়া টাঁনয়া নামাইত, 
এবং খুব মার লাগাইত। গান্ধীজী ঘখন চম্পারনের পথে মজঃফরপুর 

'পেশছিলেন, তখন বিস্তর রায়তও মজঃফরপুর পর্য্ত আসিল। তাহারা 
নিজেদের দুঃখের কথা তাঁহাকে শুনাইল। সেখানে নীলকরদের প্রাতি্ঠান 
(প্ল্যান্টার্স আসোসয়েশন)এর সম্পাদক এবং ত্রিহত [বভাগের কামশনার 
গান্ধীজীকে চম্পারন যাইতে বারণ করে; তাহারা বলে, গভর্নমেন্ট নিজেই 
রায়তদের ক্ষতির কথা ভাবিতেছেন- সার্ভে সেটেলমেণ্টের রপোর্টের 
প্রতীক্ষায় আছেন। তাহারা এ কথার উপরও জোর দিল যে, এই যুদ্ধের 
সময়ে ওখানে গিয়া গোলমাল শুরু কারলে তো ভাল হইবে না-দাঙ্গা 
হাঙ্গামা হইবে। আমাদের নিজেদের দেশের লোকেরাও বাঁলল যে, 
লড়াইয়ের সময়, কখন কি যেন হয়, ফ্যাসাদ হইলে কোনও দিকে ভাল 
হইবে না। কিন্তু গান্ধীজী যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার ইচ্ছা আরও 
প্রবল হইল। তান "স্থির করিলেন, চম্পারন যাইতেই হইবে। 

গান্ধীজা চম্পারনে পেশ ছিবামান্র রায়তদের মনের ভয় না জানি কোথায় 
চলিয়া গেল। যাহারা আদালতে যাইতেও ভয় পাইত তাহারা দলে দলে 
গান্ধীজীর নিকট আসয়া নিজেদের দুঃখের কাঁহনী বাঁলতে লাগল। 
তাহাদের সরল হৃদয়ে না জান কোথা হইতে এই' দৃঢ় ভরসা আসিল যে, 
তাহাদের উদ্ধারকর্তা আসিয়া 'গিয়াছেন, এখন তাহাদের দুঃখ দূর হইয়া 
যাইবে। 

যেশদন গান্ধীজীর বিরুদ্ধে মকদ্দমা আরম্ভ হইল আর তান 
আদালতে গেলেন, সে-ীদন গাঁ হইতে হাজারে হাজারে রায়ত সেখানে 
আপসিল। এতই ভিড় হইল যে, আদালতের দরজা ভাঙিয়া গেল। 
আদালতে গান্ধীজী ববৃঁত 'দিলেন। মকদ্দমা শেষ হইয়া গেল। তিন- 
চার দিন পরে গ্রান্ধীজী অব্যাহতি পাইলেন। তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া 
হইল, তিনি তদন্ত করিতে পাঁরিবেন। এখন হাজারে হাজারে রায়ত 
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আসিতে থাঁকল। সকলে নিজের 'ানজের 'ববৃতি 'লখাইল। আমরা 
বিবৃতি লেখায় লাগিয়া গেলাম। গান্ধীজশ আমাদের বাঁলয়া 'দিয়াছলেন : 
তোমরা উকিল, খুব খোঁজ করে বুঝে জেরা করে 'ববৃতি ?িলখবে। 
লিখবে তা যেন সত্য হয়। 

আমরা সকাল ছয়টায় স্নানাঁদ শেষ করিয়া বিবৃতি বলাখতে শুরু 
করিতাম। বেলা এগারটা পর্যন্ত 'লাঁখতাম। আবার খাওয়া ও খানিকটা 
বিশ্রামের পর একটা দেড়টা হইতে সন্ধ্যা পাঁচটা পযন্তি। সন্ধ্যার খাওয়া 
শেষ করিতাম ও গান্ধীজীর সঙ্গে বেড়াইতে যাইতাম। মধ্যে যাঁদ এমন 

কেনও বিবৃতি আসত যাহা গান্ধীজশকে শশঘ্ব বলা প্রয়োজন মনে হইত, 
তবে তাঁহাকে উহা শীঘ্র বলা হইত। নতুবা বিবৃতি 'লাখয়া 'লাখয়া 
তাঁহাকে দেওয়া হইত, তিনিও পাঁড়য়া যাইতেন। এইভাবে আমরা কয়েক 
দলে ভাগ হইয়া অনেক দিন ধরিয়া বিবৃতি লাখতে লাগিলাম। 
বিশ-পণচিশ হাজ।র রায়তের বিবৃতি লেখা হয়। ইহাতে সমস্ত জেলায় 
তোলপাড় হইল। আমরা কখনও থাকতাম বোঁতয়:য় কখনও মোতি- 
হারীতে। কিছুদিনের পৰ দুই দলে বিভন্ত হইয়া মোতিহারী ও বোঁতয়া 
দুই জয়গাতেই বিবৃতি 'লাখয়া যাইতে লাগিলাম। কখনও কখন 
মহাতা'জ গাঁয়েও চলিয়া যাইতেন অথবা আমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও 
কোনও বশেষ কথা ঠিক কিনা জানবার জন্য গাঁয়ে পাঠাইতেন। আমাদের 
সক'লর উপর গান্ধীজীর হুকুম ছিল যে, কেহ যেন কোথাও সভ। কাঁরয়া 
বন্ততা না দই। আমাদের মধ্যে কেহই তখনকার 'দনে চম্পারনে কোনও 
সভয় বন্তৃতা করে নাই, গান্ধীজী নিজেও করেন নাই। 

তখনকার দনে দেশে হোমর্ল আন্দোলন খুব প্রবল ছিল। গান্ধীজী 
অ.মাঁদগ-ক বালতেন : তোমরা এই যা করছ তা হোল হোমরুলের সব- 
চয়ে বড় কাজ। তোমরা ও-আন্দোলনে যোগ না দিলে কোনও ক্ষতি 
হবে না। 

আমাদের তদন্তের ফলে চম্পারনের স্থানীয় আফসারেরা খুব 
ঘাবড়াইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অনেকের মন এই ধারণা হইল ষে, 
চম্পারনে ইংরেজের রাজত্ব উঠিয়া যাইতেছে- লোকে 'বুঝতে আরম্ভ 
কাঁরয়াছে যে, গ্ান্ধীজশই সবচেয়ে বড় আঁফসার, তাঁহার সম্মুখে জেলা 
কলেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা যায় নীলকরদের 
প্রভ'ব তো উঠয়াই গগয়াছে, আমাদের আঁফসারদের হাকডাকও উঠিয়া 
মাইতেছে। এইজন্য তাহারা ঘাবড়াইয়া প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের নিকট 
পোর্ট পাঠাইল। প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট গান্ধীজীকে 'লাঁখল সরকারের 
এক মেম্বরের সঙ্গে দেখা কারতে। গান্ধীজী পাটনায় আসিয়া তাহার 
সঙ্গে দেখা করিলেন। তখন পর্যন্ত যত আঁভযোগ আসিয়াছিল সবগ্দলির 
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এক পারিচ্কার সারসংক্ষেপ করিয়া তাহাকে দিলেন। সরকারি মেম্বর উহা 
গভরন্নমেণ্টের নিকট পেশ করিল। এ বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল। 
এদিকে আমাদের তদন্তের কাজ চাঁলতে থাকিল। এ পর্যন্তি বহু বিবৃতি 
লেখা হইয়াছিল। এজন্য বিবৃতি লেখার কাজ খাঁনকটা সংাক্ষপ্ত করা 
হইল। কিন্তু মফস্বলে গিয়া দেখাশোনার কাজ বাঁড়ল। গান্ধীজণর 
সঙ্গে নীলকরদের কিছু কথাবাতাঁ চাঁলল। তাহারাও তাঁহাকে কোথাও 
কোথাও লইয়া যাইত, নিজেদের কথা কাহত, কিছু দেখাইবার থাকলে 
দেখাইত। 

আমাদের পক্ষে গান্ধীজীর কার্যপ্রণালী একেবারে নৃতন। এ ভাবের 
কাজ আমরা হীতপূর্বে কখনও কাঁরই নাই। আমরা জানতাম, কংগ্রেসে 
অথবা কোনও সভায় কোনও বিষয়ে বন্তুতা দেওয়া, যে-সব কথা আদালতে 
যাইতে পারে তাহা সেখানে পেশ করা, ক কাটীন্সলে যেবব্যন্ত প্রশ্ন 
করিতে পারে তাহাকে দিয়া কোনও কিছ সম্বন্ধে সেখানে প্রশ্ন কাঁয়া 
দেওয়া বা প্র্তাব উপস্থিত করা-_ ইহাই যথেম্ট। ইহার অপেক্ষা বোৌশ আর 
কি হইবে £ গান্ধীজী ইহার কিছুই কারলেন না। তিনি রায়তদের বিবৃতি 
লইলেন। এইভাবে তানি সর্বপ্রথমে সমস্ত বিষয়ের প্রকৃত পাঁরচয় লাভ 
কাঁরলেন। এইভাবে ববাঁত লইতেই রায়তদের ভয় কিছুটা ছুটিয়া গেল। 
আমরাও এমন সব কথা বুঝিতে পারলাম যাহা স্বপ্নেও সম্ভব বাঁলয়া মনে 
কার নাই। আমরাও নিয় হইয়া গেলাম। দুই-একটা বিশেষ ঘটনার 
এখানে উল্লেখ করিলেই ইহা স্পম্ট বুঝা যাইবে। 

উপরে বলিয়াছি, আমরা কয়েক দলে ভাগ হইয়া বিবৃতি লাখিতাম। 
প্লশের লোক আশেপাশে লাগয়া থাঁকত। তাহারা রায়তদের নাম 
ইত্যাঁদ নোট কারয়া লইত। এইভাবে নীলকরের লোকেরাও রায়তদের 
নাম প্রভৃতি জানয়া মালিকের কাছে সব কথা রিপোর্ট করিয়া আসিত। 
কাজ শর; কারবার দুই-তিন দিনের মধ্যেই এক ঘটনা হইল। আমাদের 
একজন সঙ্গী বিবৃতি িখিয়া লইতেছিলেন, সেখানে পুলিশের সব- 
ইন্স্পেন্টর আসিয়া বাঁসয়া গেল। তখন তিনি এ জায়গা হইতে উঠিয়া 
রায়তদের সঙ্গে লইয়া খানিকটা দূরে অন্য জায়গায় গিয়া বিবৃতি 'লাখতে 
আরম্ভ কাঁরলেন। পীলশ সব-ইন্স্পেন্টর সেখানে আসিয়া উপস্থিত। 
সঙ্গীটির কিছু রাগ হইল। তিনি এক ধমক দিয়া সব-ইন্স্পেক্টরকে 
বাঁজলেন : আপনার যা িছ7 দেখবার শোনবার, দুর থেকেই দেখুন শুনুন, 
এত কাছে আসবেন না। সব-ইন্স্পেক্টর মহাত্মাজীর কাছে গিয়া ইহা 
লইয়া আভিযোগ কাঁরল, বাঁলল : আমাদের উপর হূকুম আছে, যাক 
হচ্ছে তার খবর যেন রাখি। আপনার লোক যখন কাছে থাকতেই দিচ্ছে 
না তখন আমরা কি করে সে-হূকুম পালন কার! 
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গান্ধীজী বিবৃতিলেখক ভদ্রলোকাঁটকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
ব্যপারটা কি? সব-ইন্স্পেক্টর যাহা-কিছু বাঁলয়াছিল, ভদ্রলোক সব 
স্বীকার করিলেন। তখন গান্ধীজী জিজ্ঞাসা কারলেন : আপাঁন একা 
[ছলেন, না সঙ্গে অন্য লোকও ছিল? তান বাঁললেন : বিস্তর রায়ত 
ঘিরে বসেছিল, এক-একজন করে বিবৃতি লেখাচ্ছিল। গান্ধীজী আবার 
[জজ্ঞাসা করিলেন : আপনি লাকয়ে কিছু করছিলেন না তোঃ "তান 
উত্তর দিলেন, না। গান্ধীজশ আবার জিজ্ঞাসা কারলেন : তবে সব- 
ইনৃস্পেক্টরের কাছ থেকে লুকোবার চেস্টা করাঁছলেন কেন? তিনি 
বাললেন : লুকোব।র কোনও কথা ওঠে নি; কিন্তু লোকটা এসে কাছেই 
বসে যেত। আম তাকে একটু দূরে থেকে দেখ।শোনা করতে বলোছলাম। 

গান্ধীজী বাঁললেন . এতগুলো রায়ত যখন আপনাকে ঘরে রেখোছল, 
আর আপনার কাজে তাদের দিক থেকে কোনও বাধা দেওয়া হাচ্ছিল না, 
তখন যাঁদ আরও একজন লোক ওখানে এসে বসে, তা হলে আপাঁন কেন 
অসৃবিধা বোধ করবেনঃ আপাঁন একেও কেন এ-সব রায়তেরই একজন 
মনে করলেন না? 

এই কথা শোনা মান্র যেন সব-ইন্স্পেক্টরের রাগ জল হইয়া গেল। 
কিন্তু সে কিছ বাঁলতেও পারল না। সে তো আ'সিয়াঁছল নিজের পসার 
জমাইতে। এঁদকে গান্ধীজী বাঁলয়া দিলেন, কোনও রায়তের চেয়ে তাহার 
মযদা বেশি নয়, তাহার সঙ্গেও রায়তের মতই ব্যবহার কাঁরতে হইবে। 
ইহার পর আমাদের মধ্য হইতে কেহ কোনও পাুীলশ আফসার পাশে 
আসিয়া দাঁড়াইলে ঘাবড়াইয়া ঘাইত না, কোনও প্ীলশ আঁফসারও বেশি 
কাছে আসিতে চেম্টা কাঁরত না। 

গান্ধীজীর নামে মকদ্দমা রায়ের জন্য মূলতুবী আছে এমন সময় দীন- 
বগ্ধ আন্ডুজ আসিলেন। তিনি স্টেশন হইতে এক্কা চাঁড়য়া আঁসিলেন। 
এক্ধ য় কি কাঁরয়া চাঁড়তে হয় তাহা তিনি জানতেন না, এইজন্য তাঁহার 
জুতা গাঁড়র চাকায় লাগিয়া খইয়া গিয়াছল। এই ধরনের ইংরেজ, 'যাঁন 
এলোমেলো পোশাক পরেন, এক্কা চড়েন এবং ভারতবর্ষের লোকদের সঙ্গে 

প্রাণ খালয়া মেশেন, আমি নিজের জ্ঞানে কখনও দোৌঁখ নাই। ইহাও 

শ্যানয়াছলাম যে, তান একজন আঁতিশয় পদস্থ ব্যান্তু, ভাইসরয় পর্যন্ত 

সঙ্গে যে-পরিচয় হইল, তাঁহার স্বচ্ছতা ও সত্যনিষ্ঠার যে-ছাপ আমার মনে 

পাঁড়ল, তাহা দিন দিন গভীর হইতে থাঁকিল। আমার সঙ্গে তো তাঁহার 
যেন একপ্রকার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল, আর তাহার মৃত্যু পর্যন্ত তাহা 
স্থায়ী হইয়াছল। তাঁহার ফিজি দ্বীপে যাওয়ার কথা ছিল। সেখান 
হইতে তাঁহার ডাক আপসিয়াছিল। তিনি মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করিয়া 
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সেখানে যাইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা । ইতিমধ্যে চম্পারনে মহাত্মাজীর নামে 
মকদ্দমা রূজ; হইল। তিনি আসলেন মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করিতে । 

আমাদের সঙ্গে তাঁহার আলোচনা হইল । আমরা চাঁহতেছিলাম যে, তিনি 

ওখানে থাকিয়া যান। তখনও গান্ধীজীর মকদ্দমার 'নম্পান্ত হয় নাই। 

ণক যে হইবে তাহাও জানা নাই। আমরা বাঁঝয়াছলাম যে, শাস্তি হইবে। 

এইজন্য যাঁদ আশ্ড্রুজের মত দরদী লোক থাকিয়া ঘান তবে ভাঁবষ্যতের 
কাজে সাহায্য পাওয়া যাইবে । এ-সব কথা আমরা তাঁহাকে জানাইলাম ও 
তাঁহার থাকার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ কাঁরলাম। "তান খাঁনকটা রাঁজও 

হইলেন যে, কয়েকাদন পরে জি যাইবেন। কিন্তু সেজন্য গান্ধীজনর 
অনূমাতি চাই। তাঁহার অনুমতি 'বনা তানি থাঁকতে পারেন না। তাই 
এ-কথা গন্ধীজীকে বলা হইল । এইজন্য তাঁহার নিকট খুব আগ্রহ প্রকাশ 
করা হইল। 

সব কথা শুনিয়া গান্ধীজ”ী বাঁললেন : আপনারা যতই আগ্রহের সঙ্গে 
বলছেন যে ত্যান্ড্রজের থাকা চাই ততই আমার মনে হচ্ছে যে, তাঁর থাকা চাই 
না। তাঁর শগৃগীর চলে যাওয়া দরকার। আপনাদের মনে আছে গভর্ন- 
মেন্ট ও ইংরেজ নীলকরদের ভয়। আপনারা মনে করছেন যে, একজন 
ইংরেজ থাকলে আপনাদের সাহায্য হবে। আপনারা এই কারণে আন্ড্রজকে 
আটকাতে চাচ্ছেন। আম চাই যে, এই ভয়টা আপনাদের মন থেকে চলে 
যায়, এবং আপনাদের ও ইংরেজদের মধ্যে কোনও প্রভেদ আছে, এই ভাবটাও 
চলে যায়। আপনাদের 'াজেদের উপর ভরসা করতে হবে। তাই 
কালকেই আন্ড্রজকে এখান থেকে যেতে হবে। 

আন্ড্রজকে তান বাঁললেন যে, 'ফাঁজর কাজও জরুরি, তাহা 
কিছুতেই বন্ধ করিতে পারা যাইবে না। এইজনা আ্যাপ্ডরজ পরের দিন 
সক।লবেলায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমরা বাঁবঝলাম যে, 
মহাত্সাজীর কথা সত্য, আমাদের মনের কথা তান ঠিক ধারয়াছেন। 

পরের দিন রওনা হইবার পূর্বে আ্যান্ড্রজ জেলা-ম্যাঁজস্ট্রেটের সঙ্গে 
দেখা কাঁরতে গেলেন। তান বাঁললেন : গভনমেন্টের হুকুম এসেছে, 
মকদ্দমা উঠিয়ে নিতে হবে। আঁম খাঁনকটা পরে তুলে নেওয়ার থাবাধ 
নোটিশ পাঠিয়ে দেব। এপ্ড্ুজ রওনা হওয়ার পূর্বে এই খবর আমাদের 
শুনাইয়া দলেন। আমাদের উৎসাহ আরও বাঁড়য়া গেল। 

একবার একজন নাঁলকর মহাত্মাজীর সামনে নিজের প্রশংসা করিল। 

বলিতে লাগিল যে, তাহার এলাকায় রায়তেরা খাঁশ থাকে, তাহাদের 
কোনও আঁভিযোগ নাই। সে মহাত্বাজীকে সেখানে নিজে গিয়া দেখিয়া 
আদিবার জনা নিমন্ত্রণ করিল। মহাত্মাজীর সঙ্গে আমিও গেলাম। সে 
ব্যবস্থা করিয়াছিল যে, কিছ7 ছু লোক আসিয়া তাহার কথাই সমর্থন 
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কারবে। আমরা হাঁটিয়া যাইতোঁছলাম। সে যেখানে ডাঁকয়াছল, সে-গ্রাম 
ছল চার-পাঁচ মাইল দুরে । পথেই অনেক রায়তের সঙ্গে দেখা হইল। 
তাহারা বলল, সাহেব কিছ? কিছু লোক জড় করে রেখেছেন, তারা তাঁর 
প্রশংসা করবে। মহাত্মাজী বাঁললেন : যাঁদ তোমাদের কোনও আভযোগ 
থাকে, তা হলে তোমাদেরও ওখানে সাহেবের সামনেই বলতে হবে। আমরা 
এ এলাকার রায়তদের বিবৃতি দেখিয়া লইয়াছিলাম, আর কিসের যে 
আঁভযোগ তাহা মহাত্মাজীকে বুঝাইয়া 'দিয়াছল'ম। এখানে দুই-তিন 
শত লোকের এক সভা বাঁসয়া গিয়াছিল। এ নীলকর ছাড়া ওখানকার 
সব-ডিভিসনের ম্যাজিস্ট্রেটও হাঁজর ছিলেন। দুই-চাঁর জন রায়ত বাঁলল 
তাহারা খুব সুখে আছে, তাহাদের কোনও আঁভিযোগ নাই। তাহারা এই 
বালতেই অন্য লোকেরা হৈ হৈ কাঁরয়া উঠিল যে, উহাদের িখাইয়া- 
পড়াইয়া আনা হইয়াছে, 'মখ্যা কথা বাঁলতেছে। মহাত্মাজী তাহাদের 
থামাইলেন, আর তাহাদের বন্তব্য পরে বাঁলতে বাঁললেন। তাহাদের পালা 
আসলে তো তাহারা সেই সব আঁভযোগই কাঁরল যাহা আমাদের 'নকটে 
বিবৃতিতে লেখা ছিল। ম্যাঁজস্ট্রেটের নামেও একজন আঁভযোগ করিতে 
আরম্ভ কাঁরল। বালিতে লাগল যে, এ-সব লোক একদলের, ইহাদের 
কাছে ন্যায় বাঁলয়া কিছ্ হইতে পারে না। সে এক বিশেষ ঘটনার উল্লেখ 
কাঁরয়া ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটেই প্রশ্ন করিয়া ফেলিল। ম্যাঁজস্ট্রেট তাড়া- 
তাঁড় উঠিয়া চালয়া গেলেন। পরের দিনই সাহেব নিজে এক ছোট 
বাংলোয় আগুন লাগাইয়া দিল। ইচ্ছা যে, আগুন লাগাইবার মকদ্দমায় 
সমস্ত রায়তকে জড়াইবে, আর গাঁ লৃঠ করাইবে। আগুন রাত্রে লাগানো 
হইয়াছিল। সে নিজে এই আশায় বাঁসয়াছিল যে. খবর পাইলে পুলিশের 
সাহায্য লইয়া লঠপাট করাইবে। কিন্তু যে লোকের উপর খবর 'দবার 
ভার ছল, সে জানিয়া শুনিয়া খবর দেয় নাই, টালবাহানা করিয়া পরের 
দিন খবর 'দতে গেল। ইতিমধ্যে আমরা খবর পাইয়া গেলাম। মহাত্মাজী 
সব কথা গভর্নমেন্টের নিকট 'লাখয়া পাঠাইলেন। ওাঁদকে ম্যাঁজস্ট্রেটও 
এক লম্বা রি-পার্ট পাঠাইল। তাহাতে লেখা ছিল যে, সর্বত্র অরাজকতা 
ছড়াইয়া পাঁড়তেছে-__ মনে হইতেছে যে, ব্রিটিশ রাজ্য বাঁঝ উঠিয়া গেল। 
এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই হইত। 

এই িপোর্টের উপর গাতর্নমেন্ট কাজ কাঁরলেন। শিবহারের গভর্নর 
গান্ধীজীকে রাঁচিতে ডাঁকয়া পাঠাইলেন। তাঁহার পন্রের তাৎপর্য এই 
ছিল যে, গান্ধীজী চম্পারনে থাকায় অরাজকতা বড় ছড়াইয়া পাঁড়তেছে, 
এজন্য গভনমেন্ট তাঁহাকে সেখান হইতে সরাইয়া দিতে চাহিতেছেন: 
কিন্তু কোন হুকুম দেওয়ার পূর্বে গভর্নর একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা 
কাঁরতে চান। গান্ধীজী রাঁচ যাওয়ার পূর্বে আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, 
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হয় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে, নয়তো প্রদেশ হইতে বাহিচ্কার 
করা হইবে, হয়তো আমরাও এখন বাহিরে থাকিতে পারিব না। মহাত্মাজী 
আমাদের মোতিহারী ও বেতিয়ায় দুই দলে রাখিয়া দিলেন। গ্রেপ্তার 
হইলে কি ভাবে কি করিতে হইবে সে-বিষয়ে তিনি পূুরাপার নিরে'শ 
দিলেন। আমাদের কাছে এতজন রায়তের বিবৃতি আসিয়া গিয়াছিল, এত' 
কাগজপত্র জমা হইয়াছিল যে, রায়তদের আভিযোগের সম্পূর্ণ প্রমাণ হাতে 
আঁসয়া গিয়াছিল। এগ্যাল সযত্নে রক্ষা কারবার কথা। আমরা গোড়া 
হইতেই সব নকল কারয়া লইয়াছিলাম। নকলগুি সযত্বে রক্ষা কারবার 
ব্যবস্থা করা হইল। নিজের নিজের জায়গায় আমরা প্রতশক্ষা করিতে 
লগিলাম। বোতিয়া আঁফস ছিল আমার জিম্মায়। অনেক অপেক্ষার 
পর রাঁচ হইতে তার আঁসল যে, তখনও গভর্নরের সঙ্গে কথাবার্তা 
চলি'তছে। ফলে এই হইল যে, দু-তিন 'দন ধাঁরয়া কথা চাঁলতে থাঁকিল। 
শেষটায় গভর্নর এক কাঁমশন নিযুক্ত কারলেন। গান্ধশজশকেও তাহ।র এক 
মেম্বার নিয়োগ করা হইল। রায়তদের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত কারবার 
ভার এ কামশনকে দেওয়া হইল। কামশন সরকার আফসার, নীলকর ও 
রায়তদের এজাহার লইল। অন্য যে-সব কাগজপত্র পেশ করা হইয়াছিল 
তাহা দৌখল। অনেক কুঠিতে আসিয়া তাহাদের কাগজপত্র দৌঁখল। 
রায়তদের সঙ্গেও দেখা করিল। 

কমিশন নিষুন্ত হইয়া গেলে মহাত্মাজীর 'নর্দেশমতো, রায়তদের তরফ 
হইতে যে কাগজপত্র পেশ হইয়াছিল সে-সব খুব ভাল কাঁরয়া দোখিয়া- 
শুনিয়া ও অন্য সাক্ষ্য একক্র কারয়া, আমরা কাঁমশনের জন্য এক বিবৃতি 
প্রস্তৃত কারলাম। কমিশনে সরকার কমার ছিলেন, নীলকরদের প্রতি- 
নীধ ছিলেন, জমিদারদের প্রাতানধি ছিলেন, আর রায়তদের দিক হইতে 
প্রাতানীধস্বরূপ ছি-লন গান্ধীজশী। যখন রিপোর্ট গলাখবার সময় আসিল, 
তখন মহা বাধা আসিয়া উপাঁস্থত। গান্ধীজী ও কাঁমশনের সভাপাঁতি 
সার ফ্রাঙ্ক স্লাইয়ের খুব ইচ্ছা ছিল, সর্ব সম্মাতিক্রমে রিপোর্ট দেওয়া হয়। 
গভনরও বাঁলয়াছলেন যে, সর্বসম্মতিক্রমে পোর্ট হইলে তানি তাহার 
উপর কছ; কাঁরতে পারেন, না হইলে কিছ: করা কঠিন হইবে। 

চাষীদের অভিযোগ খানিকটা উপরে বর্ণনা কাঁরয়াছ। শেষে 
মহাত্মাজী ও নীলকরদের মধ্যে অনেক কথাবাতার পর 'স্থির হইল যে. যে- 
খ জনা, বাড়ানো হইয়াছে তাহার সামান্য িছ্ অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হউক, 
প্রায় 'সাকর কিছন কম হইবে, বাঁক তিন-চতুর্থাংশ বৃদ্ধি যেমনকার তেমন 
থাকিয়া যাক। যে-নগদ টাকা আদায় করা হইয়াছিল তাহার মধ্য হইতেও 
শতকরা পণচশ টাকা ফরাইয়া দেওয়া হউক, আর বাঁক ভাগ রায়ত ছাড়ি 
দিক। প্রধান আভিযোগ ছিল এই দুইটি ও তন-কাঠিয়া প্রথা। অন্যান্য 
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আঁভযোগ দুর করা অফিসারদের যথাযথ কর্তব্য পালন ও ন্যায়পরায়ণতার 
উপরই নির্ভর কারত। এই সব সুপারশ রিপোর্টে সর্বসম্মতিক্রমে মানা 
হইল। পরের অভিযোগ সম্বন্ধে রিপোর্টে বিশেষ ছু লেখা হইল না, 
শুধু অভিযোগগ্াঁলর উল্লেখ করিয়া তাহা দুর কারবার উপায় বলা হইল। 
খাজনা-বৃদ্ধির হার কম করা ও নগদ জরিমানার শতকরা পর্চশ টাকা 
[িরাইয়া দেওয়া ছাড়া তিন-কাঠিয়া প্রথার আইন রদ করার সুপারিশও 
করা হইল। 

আমরা নিজেদের মধ্যে ইহা লইয়া তর্ক করিতাম যে, খাজনা-বৃদ্ধি ও 
জাঁরমানা যাঁদ অনুচিত হয় তবে পুরাপুরি খাজনা-বৃদ্ধি হইতে রায়তদের 
অবাহাতি পাওয়া উচিত, আর জরিমানার সব টাকা ফেরত দেওয়া চাই-ই। 

নীলকরেরা আইনগত বাধাও প্রস্তৃত করিয়া রাখয়াছিল। যাহারা জাঁর- 
মানার টাকা আদায় কাঁরল তাহারা কুঠি অন্য কাহাকেও বিক্রয় কাঁরয়া 
ফেলিল আর টাকা লইয়া দেশে যাইতে উদ্যত হইল! এখন জরিমানার 
টাকা অন্য মালিকের নিকট হইতে, যে টাকা লয় নাই এবং যে দাম দিয়া 
কুঠি নূতন 'কানয়াছে, ভাবে আদায় করা যাইবে! এইরূপ, খাজনা- 
বৃদ্ধি রদ করা বড় সহজ কাজ ছিল না। আইন তৈরি করিয়া উহা দূর না 
কারলে উহা হয়তো দূর হইত না। আইন অনুসারে প্রত্যেক রায়তকে 
দেওয়ানি মকদ্দমা দায়ের কারতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণ করিতে 
হইবে যে, তাহাকে দিয়া খাজনা-বৃদ্ধি কবুিয়তে জোর কাঁরয়া লেখানো 
হইয়াছে, তাহাতে নীল বাঁনবার শর্ত ছিল না, ইত্যাদি। এইসব কথার 
সাক্ষ্য গাঁরব সাদাসিধা নিরীহ রায়ত কোথা হইতে 'দিবে ? 

মহাত্রাজীর চম্পারনে ঘাওয়ার পূর্বে এক জায়গায় এগার জন রায়ত 
মকদ্দমাও দায়ের কাঁরয়াছিল। নীলকরেরা নিজেদের দিক হইতে খুব বড় 
বারিস্টার দিয়াছল। মকদ্দমা মাসের পর মাস রুজু হইয়া রহল। 
শেষটায় পাঁচাটতে রায়ত 'জাতিল আর ছয়াটিতে নীলকর। আপাীলে অজ্প- 
বিদ্তর হেরফেরও হইল। সেখানে লক্ষ লক্ষ না হউক, হাজার হাজার 
পারার সম্বন্ধে এই প্রকার মকন্দমা কাঁরতে হইত। এক অসম্ভব ব্যাপার। 
এই অসাবধার কথা মনে রাখিয়া পরামর্শ করিয়া কিছ স্থির করা উচিত 
মনে হইল। তাই সর্বসম্মতিক্রমে রিপোর্ট প্রস্তুত হইল। রিপোর্টের 
সপাঁরশগ্ীল গভর্নমেন্ট মঞ্জুর করিয়া লইলেন। আইন কাঁরয়া তিন- 
কাঠিয়া রদ করা হইল। রায়তদের খাজনা-বাঁদ্ধও কমাইয়া দেওয়া হইল। 

(কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্) রায়তদের জারমানার টাকা ফেরত 'দিল। 
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চম্পারনের এই ব্যাপারে আমরা সর্বপ্রথম গান্ধীজীর কাজের ধরন 

দেখলাম । জনসাধারণের ?হিতকল্পে জীবনযাপনের অপূর্ব এক ক্ষ 

লাভ কারবার সুযোগ আমাদের ঘাঁটল। হোমরুল আন্দোলনে যোগ না 

দেওয়ায় কখনও কখনও আমাদের মধ্যে কাহারও খুব খারাপ লা।গত; 
কিন্তু আমরা খুব সাবধানে ও সংযমের সাঁহত গ্রান্ধীজীর আদেশ পালন 
কাঁরলাম__ যে কাজে লাঁগয়া ছিলাম, লাগিয়াই থাকিলাম। আমরা ইহাই 
দোঁখলাম যে, গান্ধীজী কেমন কারয়া নীলকরদের খুব বড় ক্ষাত কাঁরয়াও 

তাহাদের বন্ধু হইয়া রাহলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেরই সঙ্গে তাঁহার 
ব্যবহার খুব ভাল ছিল। তাহারা গান্ধীজনীকে নিজেদের বাংলোতে ডাকিয়া 
লইয়াও যাইত। কয়েকজন অবশ্যই প্রবলভাবে তাঁহার বিরোধিতা কারয়া- 
ছিল। কিন্তু ইহা বাঁললে অততযুন্তি হইবে না যে, শেষ পযন্ত গাম্ধীজীর 
সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ কটু হয় নাই। কমিশনের কাজ শেষ হইয়া গেলে 
গান্ধীজী জায়গায় জয়গায় স্কুল খুলবার কথা ভাবলেন, নীলকরদের 
নিকটে সাহায্যও প্রার্থনা কারলেন। একজন ছাড়া নীলকরেরা কোনও 
প্রকার বাধা সৃষ্ট কারল না। 

কাঁমশনের পরামর্শের ফলে যাহা স্থির হইল রায়তদের দাঁবর তুলনায় 
তাহা খ্দব কম; কিন্তু সমস্ত আন্দোলনের ফলে চম্পারনে নীলকরদের 
প্রভাব দর হইয়া গেল। এখন তাহাদের জুলুম কারবার সে শান্ত আর 
রহিল না। রায়তদের মধ্যে সাহস ও প্রাণ আসল। এখন তাহারা চুপ- 
চাপ থাকয়া জুলুম বরদাস্ত কারবার পান্র আর রাঁহল না। আর, 'বনা 
জুলুমে, চম্পারনের কারবার হইতে লাভ হওয়া সম্ভব হইল না। সে 
জুলূম এখন বন্ধ হইয়া গেল। নীলকরেরা এ-কথা আবলম্বে বুঝিতে 
পাঁরল। তিন-চার বৎসরের মধ্যে সকলে নিজের নিজের জামি ও কুঠি 
বিক্রয় কাঁরয়া ফৌলল। যাহা ছু পাইল, সঙ্গে লইয়া চাঁিয়া গেল। 
তাহাদের জাম আসল রায়তদের হাতে । এখন উহারা সেখানে চাষআবাদ 
করিতেছে । যেখনে নীলকরদের স্মন্দর বাগিচা ও বাংলো ছিল সেখানে 
আজ রায়তদের গো-মাহিষ বাঁধা আছে। সেই সম্তর-পপ্ান্তর কুঠির মধ্যে 
দুই-একাঁট আজও দাঁড়াইয়া আছে। সেখানে এখন জুূলম চলতে পারে 
না। তাহারা সেই সাপের মত দন কাটাইতেছে, ঘাহার দাঁত কেহ ভাঙিয়া 
দিয়া গিয়াছে, যে এখনও ফোঁস কাঁরতে পারে, কিন্তু কামড়াইতে পারে না। 

চম্পারনে সত্যাগ্রহের আমরা সেই রূপ দৌখয়াছ যাহা গান্ধীজাঁ 
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অঞ্পাদন পরেই দেশব্যাপী রূপে, খুব বড় আয়তনে, প্রকাশিত করিলেন। 
একটা জেলার দুঃখ দূর করিতে প্রায় এক বংসর লাগিল। সমগ্র হিন্দু- 
স্থানের স্বাধীনতার জন্য এই অনুপাতে যত সময় লাগা দরকার, তাহা 
হয়তো এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। 

চম্পারনের আন্দোলনে কোনও মতভেদ ছিল না। গ্রান্ধীজীর কথা 
সকলেই মানিয়াছল। তাঁহার 'বরুদ্ধে রায়তই হউক আর আমার মত 
কর্মীই হউক, কেহই কোন কিছু করে নাই। গান্ধীজী নীলকরদের 
জুলুম বন্ধ কাঁরতে চাহতোছলেন; কিন্তু তিনি কোনও প্রকারের দ্বেষ- 
ভাব মনে পোষণ করেন নাই। আমাদের মনেও সেইরূপ কোনও ভাব 
ছিল না। বাঁলতে গেলে, সত্যাগ্রহের এক উৎকৃষ্ট আদর্শ সেখানে উপাস্থত 
করা হইল, এইজন্য ফলও খুক সন্তোষজনক হইয়াছল। আমার বিশ্বাস 
ভারতবর্ষের স্বরাজ্যের প্রশ্নও এইভাবে সমাধান হইয়া যাইবে । অনেক 
কিছ; ছাড়িয়া মিটমাট কাঁরলেও আমরা ষোল আনা তাড়াতাঁড় পাইতে 
পারব না। কিছু দূর পর্য্ত এইরুপই হইয়া আঁসয়াছে। বিলম্বের 
কত কারণ আছে। ক্ষেত্র আতিশয় বিস্তৃত। চম্পারনের রায়তদের মধ্যে যে 
অটল 'বি*বাস ছিল সমস্ত জনগণের মধ্যে তাহা নাই। নিঃসংকোচে বিশবস্ত- 
ভাবে কর্তব্য পালন কাঁরবে এমন কম্ণাঁও যথেস্ট নাই। দেশ আহংসার সেই 
সীমা পযন্ত পালন করে নাই, চম্পারনে তাহা যতদূর পালন করা হইয়া- 
ছিল। তথাপি গত পঁচিশ বৎসরে যাহা হইয়াছে তাহা কিছু কম নহে। 
গান্ধীজীর অদ্ভূত শান্ত ভারতবর্ষের আধবাসীরা তখনই বুঝবে যখন 
আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হইবে । চম্পারনেও আমরা পুরাপুরি সন্তুষ্ট হই 
নাই। কিন্তু যখন তিন-চার বৎসরের ভিতরই নীলকরেরা চাঁলয়া গেল, 
তখন সেই অদ্ভূত শন্তির পুরা ফল আমরা দৌখতে পাইলাম। ভারতে 
কাজ তো হইয়াছে। 'ব্রিটশের প্রভাব তো অনেক অংশে শেষ হইয়া 
গিয়ছে। কিন্তু এ-পর্য্ত আমরা পুরা ফল দোঁখতে পাইতোছি না। 
এইজন্য সেই অদ্ভূত শান্তর মাহমা অনুভব করিতে পাঁর না। 

চম্পারনে আমাদের জীবনের উপরও খুব বড় প্রভাব পাঁড়য়াছল। 
সেখানেই আমরা জাতিভেদ ছাঁড়িলাম। এ পর্যন্ত আঁম জাতিভেদ খুবই 
মাঁনতাম, মানয়া আচরণও কাঁরতাম। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও জাতির 
ছোঁয়া দাল-ভাত ইত্যাঁদ, যাহাকে এখানে কাঁচা রান্না বলে, কখনও খাই 
নাই। গান্ধীজশ বলিলেন : এখানে আলাদা আলাদা উনন করলে কাজ 
চলবে কি করে, ঘারা এক কাজে লেগে আছে মনে কর তারা একই জাতের। 
বাস, আমরা সকলে একে অন্যের রান্না খাইতে লাগিলাম- যাঁদও আমাদের 
মধ্যে নানা জাতির লোক 'ছিল। জীবনে সরলতাও অনেকটা আ'সিল। 

আমাদের সঙ্গে চাকর ছিল। তাহাদের সকলকে একে একে বিদায় করা 



৯১৬ 

হইল। শুধু বাসন মাজার জন্য একজন চাকর থাকিয়া গেল। নিজেদের 
হাতে কুয়া হইতে জল তোলা, স্নান করা, কাপড় কাচা, নিজেদের এ+টো 
বাসন ধোওয়া, রান্নাঘরে তরকারি কোটা, চাল ধোওয়া ইত্যাদি সব কাজ 

আমর। নিজেরা করিয়া লইতাম। কোথাও যাইতে হইলে দ্রেনের তৃতীয় 
শ্রেণীতে যাওয়া, আর যতদূর সম্ভব পায়ে চলা সমস্ত ?কছ আমরা 
ওখানে গাম্ধীজশর কাছে 1শাখয়।ছলাম। আরামের জীবন ছাড়িয়া দিতে 
হইল। যতাঁদন আমরা চম্পারনে থাঁকলাম, এইভাবে থাঁকিলাম। 

এই কাজ শেষ হইয়া গেলে গান্ধীজী চম্পারনের তন দিকে িনাঁট 
স্কুল খাঁললেন। আমি এ স্কুলগ্লির কোনওাটতে থাকতে পারিলাম 
না। পাটনায় ফিরিয়া আসিয়া আম আবার ওকালাতিতে লাগিয়া গেলাম। 
কিন্ত বরাবর এ-সব স্কুল দেখিবার জন্য বংসরে দুই-একবার যাইতাম। 

চম্পারনে অন্য প্রদেশের ছু ছু ভাল ত্যাগী কমাদের সঙ্গেও 
আমাদের পরিচয় হইয়া গেল। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন তো আজ পযন্ত 
দেশের কাজে উৎসাহ করিয়া লাগিয়া আছেন। এ সময়ের পাঁরচয় ও 
সমস্ত. উপলব্ধির মূল্য খুব, আজও তাহা হইতে আমরা অনেক কিছ 
শিখিতে পারি। 

চম্পারনে যে-জয়লাভ হইল তাহার প্রভাব বিহারের উপর খুব পাঁড়ল। 
বিহার ছিল এক অনন্ত প্রদেশ, যেখানে জনসাধারণের জীবনের স্রোত 
আত ক্ষীণ ধারায় বাহিত। শিক্ষারও পুরাদস্তুর অভাব ছিল। সব 
ব্যাপারেই বিহারের লোকদের অন্য প্রদেশের তুলনায় খুব পিছনে আছে 
বাঁলয়া মনে করা হইত। ইংরেজ শাসনে প্রথম হইতেই বহার ছিল বাংলার 
সঙ্গে জোড়া । কত বৎসর ধাঁরয়া তাহা বাংলাদেশেরই এক অংশ হইয়া ছিল, 
এমন-কি বিহারের স্বতন্ত্র নাম পরন্তি লোকে ভুলিয়া শিয়াছিল। বাংলা 
ছিল উন্নত প্রদেশ, কিন্তু সেই উন্নাতর প্রভাব বিহার পর্যন্ত পেশছিতে 
পারিল না। ইংরেজী শিক্ষায়ও বিহার এতদূর 'িছনে পাঁড়য়া ছিল যে, 
বিহারীরা সরকার দপ্তর পর্যন্ত পেখ্শীছতে পারত না, উচ্চ পদের কথা 
কি বাঁলব। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই কয়েকজন বহারীর হৃদয়ে হারের 
শোচনীয় দশা দেখিয়া গ্লান হইল। ফলত বাংলা হইতে 'বহারকে পৃথক 
করার আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গেল। গা 
ছিলেন স্বগাঁয় বাবু মহেশনারায়ণ ও ডক্টর সচ্চিদানন্দ সন্হা। ডন্তর 
সিন্হার চেষ্টার ফলেই 'িহারকে কংগ্রেসের এক স্বতন্ত প্রদেশ বাঁলয়া ধরা 
হইল। ১৯১১ সালে যখন সম্রাট পণ্চম জর্জ দিল্লখতে দরবারের জনা 
আসলেন, তখন বিহারকে এক স্বতল্ল প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়া 
গেলেন। এই ঘোষণা হইয়াছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলস্বরূপ । পূর্ব 
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ও পশ্চিম বঙ্গকে আবার এক কারয়া দেওয়া হইল। বহার ও ডীঁ়ষ্যাকে 
একন্র করিয়া পৃথক প্রদেশ সান্ট করা হইল। পৃথক প্রদেশের কথা 
উঠিতেই খাঁনকটা নবজীবনের সণ্টার হইল। তাহার চিহ্ন চোখে দেখিতে 
পাওয়া গেল। বহারী ছান্র সম্মেলনের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে। 
বিহার প্রাদেশিক রাজনোতিক সম্মেলনও প্রাতি বংসর হইতে লাগল । 

বিহারের স্কুল-কলেজের ছান্রসংখ্যাও বাড়তে আরম্ভ কাঁরল। উচ্চ- 
শক্ষ।থঁ ছাত্র আরও আঁধক সংখ্যায় কাঁলকাতায় যাইতে লাগল। নূতন 
প্রদেশ হওয়ার পর সবপ্রকারে বহার প্রদেশ উন্নাত কারতে লাগিল। 
কিন্তু এতদূর হইয়াও ১৯১৭ সাল পর্যন্ত দেশসেব'র কোনও প্রাতিষ্ঠান- 
গত কাজকর্ম নিয়মিতরূপে চাঁলত না। তখনকার কংগ্রেস কাঁমাট, আজকার 
কাঁমাটর তুলনায়, খেলার জানস ছিল। আমি তখনকার প্রাদোশক কংগ্রেস 
কামাটির সম্পাদক ছিলাম । যে-সব প্রাতানাঁধ 'নবাচন করা হইত-_ বিশেষ 
করিয়া নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কামাঁটর সদস্য-_ তাঁহারাই কছ: চাঁদ। 
দিতেন, তাহা হইতে প্রাদেশিক কমিটির কাজ চলিয়া যাইত এবং অল 

ইপ্ডিয়া কাঁমাঁটর বসাঁরক চাঁদা দেওয়া হইত । এই বাৎসারক চাঁদা সর্বদাই 
বাকি পাঁড়য়া থাঁকত। আমার মনে আছে, তখনকার কংগ্রেস সম্পাদক 
শ্রীযুন্ত সুব্বারাও কখনও কখনও পাটনায় আঁসতেন। তান আসলে 
প্রধান সভ্যেরা নিজেদের মধ্যে একত্র হইয়া কিছু সংগ্রহ কাঁরয়া "দয়া 
দিতেন। নব।ব সরফরাজ হুসেন খাঁ অনেকাঁদন ধারয়া প্রাদেশিক কাঁমাটর 
সেক্লেটার ছিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে সেক্রেটার ছিলাম । আফসের খরচ 
বোঁশর ভাগ আমরা দুজন নিজেদের পকেট হইতেই চালাইয়া যাইতাম। ইহা 
হইতে বাঁঝতে হইবে না যে, আঁফসের খরচ বড় একটা ছু ছিল। কেবল 
ডাকের আর তারের খরচ লাগত, তাহা আমরা সহজে দিতে পারিতাম। 

গান্ধীজী যখন চম্পারনে আসিয়া পেশছিলেন তখন বিহারে সর্বজনীন 
প্রীতষ্ঠানের অবস্থা এইরূপই 'ছিল। সোঁদন হয়তো একজনও এমন 
ছিলেন না, 'যাঁন নিজের সমস্ত সময় দিয়া দেশের কাজ কাঁরতেন। যাহারা 
কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন, অথবা অন্য প্রকারে সর্বজনমান্য নেতা ছিলেন, 
তাঁহ।রা নিজের কাজ কারবার ফাঁকে দেশসেবার কাজও কাঁরতেন। অন্যান্য 
প্রদেশেরও অবস্থা অনেকটা এইরূপই ছিল। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে কিছু 
কিছু কর্মী তো িশ্য় এইরূপই ছিলেন যে, দেশের কাজে নিজেদের 
সমস্তটা সময়ই ব্যয় কাঁরতেন। মহাতআ্মাজীর সঙ্গে যত লোক এখানে 
আসিয়াঁছলেন, প্রায় সকলেরই পেশা ছিল ওকালাত। তাঁহাদের মধ্যে 
একজনও পেশা ছাঁড়য়া দিবার সংকল্প করিয়া তাঁহার সঙ্গে কাজ শুরু 
করেন নাই। আমরা তো ইহা ভাবয়া গিয়াছলাম যে, কয়েকদিনের মধোই 
হাট পাইব। কিন্তু সেখানে পেশছিয়া দেখিলাম, কাজ বাড়িয়াই 



১৭৮ আত্মকথা 

চঁলয়াছে। তাহা শেষ না কারলে এস্থান হইতে চলিয়া যাওয়াও ছিল 
কঠিন। তাই, যাহারা গিয়াছল দশ-পনেরো দিনের কড়ারে, তাহারা 
চম্প।রনে প্রায় দশ মাস ধরিয়া থাকিয়া গেল। কাজ শেষ হওয়ার পর 
আমরা যখন নিজের নিজের জায়গায় ফিরিয়া গেলাম, তখন সঙ্গে লইয়া 
গেলাম নূতন মত, নৃতন স্ফৃর্তি, নূতন কার্ধক্রম। সমস্ত প্রদেশে এক 
নূতন জীবন আসিয়াছল, তাহার ফল অল্পাঁদনের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া 
গেল। আমাদের চোখ অনেকখাঁন খুলিল। আমরা বাঁঝতে লাগলাম 
যে, ঘতক্ষণ আমাদের মধ্যে এরুপ কেহ কেহ বাঁহর না হইবে যাহারা 
নিজেদের সমস্তটা সময় দেশের কাজে লাগাইবে, ততক্ষণ বিহারের সর্ব- 
জনীন জীবন শিথিল হইয়াই থাকিবে। 

একাঁদন গান্ধীজীর সঙ্গে এক গ্রাম হইতে ফারিতেছিলাম। পথে 
কথাবাতাঁ হইতে লাগিল। আঁম জিজ্ঞাসা কারলাম : আপাঁন সমস্ত দেশ 
ঘরে বেড়াচ্ছেন, দেশসেবার দক থেকে আপাঁন কোন্ জায়গাটাকে সব- 
চেয়ে উপরে স্থান দেনঃ তান প্রায় সমস্ত প্রদেশের কথাই বাঁললেন। 
শেষে বাঁললেন : দেশসেবকের পক্ষে পুনা হল তীর্থস্থান। সেখানে 
একটা শহরের ভিতরে এত ত্যাগী রয়েছেন, . অন্য কোনও জায়গায় তত 
নেই। ত্যাগের দিক দিয়ে সেখানকার সব প্রাতষ্ঠান দেশের সামনে আদর্শ 
উপাস্থিত করেছে_ নতুন সংস্থাও বরাবর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। 

আমরা পূর্বেই ফার্গসন কলেজের নাম শুনিয়াছিলাম। মহাত্মাজীর 
সঙ্গে কথা বলবার পর একবার পুনা যাওয়ার আগ্রহ আরও বাঁড়য়া গেল। 
আমরা চম্পরনে বাঁসয়াই চিন্তা কারিতে লাগলাম, এখানকার কাজ শেষ 
কারয়া এমন এক প্রতিষ্ঠান গাঁড়য়া তুলিতে হইবে, যেখানে ত্যাগী কর্মী 
শন্ধ; জীবন নিবাহের খরচ লইয়া দেশ সেবায় লাগিয়া থাঁকবে। স্থির 
হইল, ফার্গসন কলেজের ধরনে এক কলেজ খাীলতে হইবে। ব্রজাকিশোর- 
বাব্ই ছিলেন আমাদের সকলের নেতা ও উৎসাহদাতা। তান এই কথা 
এতদুর অগ্রসর কীরলেন যে আমরা গনজের 'নজের নাম পর্যন্ত গলাখলাম, 
যখন এই প্রাতচ্ঠান স্থাপিত হইবে তখন আমরাও ইহাতে জাঁবিকাব্যয় 
মাত্র লইয়া যোগ দিব। কলেজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার কথাও হইল। 
কাহারও কাহারও নিকট হইতে প্রাতশ্রাতও লওয়া হইল। 

মহাত্মাজীর সঙ্গে কথা হওয়ার পর "তান প্রাতজ্ঠান গঠনের কথা তো 
ভালই বাঁললেন, কিন্তু উহাকে কলেজের রূপ দেওয়াটা তেমন পছন্দ 
কাঁরলেন না। আমরা এ-বিষয়ে আলোচনা কারিতে লাগলাম । যখন ১৯১৮ 
সালে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের বিশেষ আঁধবেশন হয়, তখন আঁম সেখানে 
গেলাম। সেখান হইতে আমি পুনাতেও গেলাম । সেখানকার সব প্রতিষ্ঠান 
ভাল করিয়া দেখলাম। তাহাদের সম্বন্ধে যথেম্ট পারচয়ও পাইলাম। 



কাঁলকাতা কংগ্রেস হইতে 'দিল্পশ কংগ্রেস 

১৯১৭ সালে, যখন আমরা চম্পারনে কাজ কাঁরতোছলাম, তখন দেশে 
হোমরুল আন্দোলন চাঁলতোছিল। পূর্বে বাঁলয়াছি, মহাত্বাজী আমাদের 
সকলকে কোনও আন্দোলনে যোগ দিতে না দয়া আটক রাখিয়াছিলেন, 
বলিয়াছিলেন যে চম্পারনের কাজই হোমরুলের সব চেয়ে বড় কাজ। 
ইহারই মধ্যে শ্রীমতী আযানি বেসাণ্টকে নজরবন্দী রাখা হইল। তাহাতে 
আন্দোলন আরও প্রবল হইল। আমরা এ-সব কথা খবরের কাগজে 
গাঁড়তাম, কিন্তু মন পাঁড়য়া থাকিত চম্পারনেই। অন্য কোনও বিষয়ে 
আমরা মন দতাম না। চম্পারন ছাড়া হারের অন্যান্য জেলায় হোমরল 
আন্দেলন চাঁলল। আমার মনে হয়, বিহারে এই প্রথম যে লেখাপড়া 
জানা লোক গাঁয়ে গিয়া সভা করিতে লাগিল, জনসাধারণের নিকটে রাজ- 
নীতির কথা বাঁলতে লাগিল। ইহার ফল ভাল হইল। 

এই বংসর বিহারের শাহাবাদ জেলায় এক সাংঘাতিক দূর্ঘটনা হয়। 
বকারদের সময় গোর কোরবাঁনর জন্য হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া হয়। 
বাগৃবিতণ্ডা অনেক দূর গড়াইল। জেলার অনেকখানি অংশে, সংলগ্ন গয়া 
ও পালামৌ জেলাতেও ভীষণ হাঙ্গামা উপাস্থত হইল। কয়েকাঁদন তো 
মনে হইল যে ইংরেজ রাজত্ব যেন একেবারে নাই। কতক কতক 'হন্দু মার 
খাইল; কিন্তু মুসলমানদের প্রতি খ্ব নিষ্ঠুর আচরণ করা হইল। বিস্তর 
(লাক মারা পাঁড়িল; কত লোকের বাড়ি লুটপাট করা হইল। শেষে যখন 
মালটার আসিয়া পেশছিল তখন হাজার হাজার হিন্দ; গ্রেপ্তার হইল। 
তাহাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা রূজ? হইল। সে মকদ্দমা বহাাদন পর্যন্ত 
চাঁলতে থাঁকল। হাজার হাজার লোকের কঠোর দণ্ড হইল। ফলে প্রথমে 
মুসলমান বিপর্যস্ত হইল, পরে 'হন্দুও হইল। তখনকার দর্্ঘটনার 
স্মীত আজও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরূুক। তখনকার 'দিনে সাধারণ 
জাতীয় জীবন এতখানি উন্নত 'ছিল না যে উভয়ের মধ্যে মিলনের অথবা 
হাঙ্গামা বন্ধ করিবার কোনও চেষ্টা করা যায়। যখন মকদ্দমা চলিতে 
শুরু হইল তখন উাঁকলেরা আসামীদের অজ্পবিস্তর সাহায্য কারল। 
কিন্তু ইহা হইতে বোশ িছ? ফল হইল না। এই দুর্ঘটনার সাহত আমার 
সাক্ষাং কোনও সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু মনের উপর ইছার প্রভাব তো 
অবশ্যই পাড়য়াছিল। 

কাঁলকাতার কংগ্রেসে বিহার হইতে-_ বিশেষ কাঁরয়া চম্পারন হইতে-_ 
প্রাতানাঁধদের বড় বড় দল গেল। আম এক বড় দলের সঙ্গে গেলাম। শেঠ 



১৩০ কথা 

যমূনালাল বাজাজ মহাত্মাজীর থাঁকিবার ব্যবস্থা করিয়াঁছলেন। চম্পারনের 

দলও সেখানে আসিয়া জুটিল। শেঠজীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়তো 

ওখানেই হইয়া থাঁকবে। যতদূর মনে আছে, মহাত্বাজী এই কংগ্রেসে 
বিশেষ কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই। 

অ.মরা চম্পারনে থাকতেই ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগুর ঘোষণা প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহ।ভে 'ব্রটিশ গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে তান ভারতবর্ষে 
ধরে ধারে প্রজাতন্ত্র স্থাঁপত কারবার অঙ্গীকার করেন। তাহার পর 
তিনি ভারতবর্ষে আসেন। কিছুদিন পরে তাঁহার ও লর্ড চেমৃসফে ডের 

ভরতবর্ষের রাজনোতিক সংস্কার 'বষয়ে রিপের্ট বাঁহর হইল। এই 
রপোর্ট বাঁহর হইবার পর সমস্ত দেশ জাঁড়য়া এ বষয়ে আলে'চনা হইতে 
লাঁগল। সমস্ত রাজনৈতিক দল ও যাঁহারা রাজনোতিক আলোচনা বা কর্ম 
করেন তাঁহারা নিজের 'নজের মত প্রকাশিত করিতে লাগলেন। 1বহারেও 
ইহ,র আলোচনা হইতে লাগল । আমরা চম্পরনের কাজ হইতে মানত 
পাইয়াছিলাম। এইজন্য এঁদকে এখন মন দেওয়ার অবসর ছিল। আমার 
স্বভাব প্রথম হইতেই মৃদু, উগ্র মনোভাব তাড়াতাঁড় জাগে না। এই বিষয় 
লইয়া ভাববার পর আম নরম দলের পক্ষই সমর্থন কাঁরয়াছিল।ম। 
বহারে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রাদৌশক সম্মেলনের আঁধবেশন হইল । 
আমি উহাতে যোগ দিলাম; কিন্তু আম সর্বদা চরম মতের বিরোধতাই 
কীরতাম। আমি বুঝিয়াছলাম যে আমাদের এখনও এতদূর শান্ত হয় 
নাই যে গভর্নমেস্টের উপর চাপ দিয়া আমরাও কিছুটা কাঁরতে পাঁর। 
ইহাও আম পুরাপুরি বিশ্বাস কারতাম না যে দেশের সমস্ত শাসনভার 
আমাদের হাতে আঁসিলে আমরা তাহা সুচারুরূপে বহন কারিতে পাঁরক। 
এইজন্য আমি মনে কারতাম যে এ রিপোর্ট সংগতই হইয়াছে। উহার 
ভীত্ততে যাহাীকছ্ হইতে পারে আম তাহা স্বীকার কারবার জন্য 
প্রস্তুত ছিলাম। উহা গ্রহণে আমাদের আচ্ছা বা অস্বীকার বোঝায়, 
উহার এরূপ আলোচনা আমার ভাল লাগত না। প্রাদেশিক কনফারেন্সে 
মতভেদ হইল। যতদূর মনে পড়ে, এই রিপোর্ট গৃহীতও হইল; তবে 
স্থানে স্থানে কিছ? পরিবর্তন করা হইবে 'স্থর করা হইল। 

এই রিপোর্ট আলোচনা করার জন্য বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশন হইল। আমিও সেখানে গেলাম। নিজের প্রকৃতি ও অভ্যাসের 
জন্য আঁম তর্কে যোগ দিই নাই। কিন্তু বিষয়ানবচিনী সমাত ও 
কংগ্রেসের তকাঁবতর্ক খুব মন দিয়া শৃনিতেছিলাম। পাটনার প্রাসদ্ধ 

,ব্যারিস্টার সৈয়দ হাসান ইমামই ছিলেন সভাপাঁতি। তাঁহার আভভাষণ 
হইয়াছিল খুব জোরালো। কংগ্রেসের কাজকর্ম তাঁন খুব যোগ্যতার সাঁহত 
সম্পাদন কাঁরয়াছিলেন। বোম্বাইয়ে তাঁহার অভ্যর্থনাও হইয়াছল খুব 
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জাঁকজমকের সাহত। বিষয়নিবচিনী সমাতিতে দোখলাম, কতবার এমন 
হইল যে দুই দলের মধ্যে বুঝি ঝগড়া বাধে। একাদিকে ছিলেন লোকমান্য 
তিলক, গরম মতের সমর্থক, অন্যাদকে অন্য একজন নেতা, দুই জনে তর্ক 
কারতেন। সভাপাঁত এইসব বড় বড়দের ঝগড়ার মাঝে মাঝে দুই-চার 
শব্দ দিয়া অথবা ভাবভঙ্গি দিয়া নিষ্পান্ত কারিতেন। 

১৯১৮ সালের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । মহাতআজাজী যখন 
চম্পারনে ছিলেন তখনই গুজরাটের “খেড়া' জেলায় চাষীদের খাজনা সম্বন্ধে 
আন্দোলন শুরু হইল । মহাতআআজী চম্পারন যাইবার পূর্বেই সবরমতাঁতে, 
কু্ড়েঘরে, সত্যাগ্রহ আশ্রম একপ্রকার স্থাঁপিত কাঁরয়া গিয়াছিলেন। 
তাঁহার আঁভগ্রায় ছিল, চম্পারন হইতে দশ-পাঁচ দিনের মধ্যে ফারিয়া উহা 
যথাবাধ সাধারণের সমক্ষে উদ্ঘাঁটিত কাঁরবেন। কিন্তু খন চম্পারনে 
আটকাইয়া গেলেন তখন খবর পাঠাইলেন আশ্রমের লোকেরা সেখানকার 
কাজ যেন আরম্ভ করিয়া দেয়। আমার বড় আগ্রহ হইয়াছল যে আমিও 
গিয়া আশ্রম দেখব। 

১৯১৮-র এপ্রলে ইন্দোরে নাঁখল ভারত হিন্দ-সাহিত্য-সম্মেলনের 
আঁধবেশন হয়। মহাত্মা গান্ধী উহার সভাপাঁতি হইলেন। বিহার হইতে 
আমরা কয়েকজন প্রাতানাধরূপে সেখানে গেলাম। চম্পারনের পর 
আমরা বুঝিয়াছলাম যে মহাত্মাজীর উপর আমাদের বিশেষ আঁধকার 
জল্মিয়াছে। এই ধারণায় ইন্দোরে আমরা সভাপাঁতির সঙ্গেই অবস্থান 
করিয়াছিলাম। এ সম্মেলনে প্রধান লক্ষ্য কারবার বিষয় ছিল, দাঁক্ষণ 
ভারতে 'হন্দী প্রচারকার্য আরম্ভ কারবার সংকল্প গ্রহণ। মহাত্বাজীর 
পক্ষে ইহা কিছু নূতন কথা নয়। তিনি চম্পারন হইতেই এ কাজ শুরু 
করিয়া 'দিয়াছলেন। একবার স্বামী সত্যদেবজী তাঁহার সঙ্গে সেখানে 
দেখা কারতে আসেন। মহাত্মাজী তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, কয়েক দিন 
সবরমতাী আশ্রমে থাকার পর তান দক্ষিণ ভারতে হিন্দ প্রচার করিবার 
ক'জটা 'নজের হাতে গ্রহণ করুন। ইন্দোর সম্মেলনের কিছু পূর্ব 
হইতেই দক্ষিণে এ কাজ শুরু হইয়া গিয়াছিল। স্বামী সত্যদেবের সঙ্গে 
তিন নজের কনিষ্ঠ পূত্র দেবদাস গান্ধীকে এই কাজের জন্য পাঠাইয়া- 
ছিলেন। ইন্দোর সম্মেলনে যে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল আজ সমস্ত দাক্ষিণ 
ভারতে তাহা ছড়াইয়া পাঁড়িয়াছে, সেখানে লক্ষ লক্ষ স্তী-পুরুষ হিন্দী 
শাঁখয়া লইয়াছে। 

সম্মেলন হইতে মহাত্সাজীর সঙ্গে সোজা সবরমতা চলিয়া গেলাম। 
তখনও আশ্রমের বাঁড় তৈয়ার হয় নাই। বাঁশের চাটাইয়ের ঝুপাড়ি, 
তহাতে আশ্রমবাসীরা খাঁকতেন। আশ্রমে বৌশাদন থাকিবার সুযোগ ক 
হইল না। মহাত্মাজী শীঘ্রই এখেড়ার গ্রামে চাঁলয়া গেলেন। সেখানে 
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খাজনাবন্ধের আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছিল। সর্দরি বল্লভভাই, 
শ্রীশঙ্করলাল ব্যাওকার, শ্রীমতী অনুসূয়াবাঈ সারাভাই ও অন্যান্য কমী" 

গান্ধীজীর নেতৃত্বে সেখানে প্রচারকার্য করিতোছলেন। মহাত্মাজীর সঙ্খে 
দুই-তিন দিন পযন্ত সেখানকার গ্রামে ঘ্দরয়া বেড়াইবার সুযোগ 
পাইলাম। গুজরাটের লোকদের সঙ্গে ঘানম্ঠ সম্বন্ধ আরম্ভ হইল; 
চম্পারনে গান্ধীজীর সঙ্গে যাহারা িয়াছল ও যাহাদের তিনি পরে 
পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের সঙ্গে পরিচয়েই ইহার সূত্রপাত হয়। মহাত্মাজী 
পায়ে হাঁটয়াই গ্রাম ভ্রমণ কারতেন। আমাকেও এরুপ কারতে হইল। 
সেকালে তিনি জুতা পারিতেন না। এরপ্রলের শেষে প্রচণ্ড গরম পাঁড়য়া- 
ছিল। একাঁদন প্রায় দুপ্রহর বেলায় আমাদের বালির রাস্তা দয়া চাঁলতে 
হইল। বালি গরম হইয়া িয়াছিল। পা পাঁড়য়া যাইতোঁছল। কিন্তু 
গান্ধীজার গ্রাহ্য নাই। যেখানে যাওয়ার ছিল, সেখানে চাঁলয়াই গেলাম । 
খেড়ার সত্যাগ্রহ সফল হইল। চম্পারন ও খেড়া, দুই জায়গার কাজ প্রায় 
এক বংসরের মধ্যেই শেষ হইল । 

আমি আবার ওকালতিতে লাগয়া গেলাম। মধ্যে মধ্যে কংগ্রেস ও 
কনফারেন্সে যোগ দেওয়া তখনকার 'দিনে উকিলেরা আপন কর্তব্য মনে 
কারত। আমিও তাহাদের একজন। চম্পারনের পর আমাদের মতের অনেক 
পাঁরবর্তন হইল। এই প্রকারের কাজ ছুটির 'দনে চিত্তীবনোদনের উপায় 
না মনে কাঁরয়া ইহাতে বেশ সময় দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব কাঁরতে 
লাগিলাম। 'কন্তু এপর্যন্ত তাহার কোনও পথ স্থির হয় নাই। তাই 
এখন পুরানো ধরনেই কাজ হইতে থাঁকল। ইন্দোরের 'হন্দী-সাহত্য- 
সম্মেলন, বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের বিশেষ আঁধবেশন, আবার দিল্লীতে তাহারই 
ডিসেম্বর মাসের সাধারণ আঁধবেশনে যোগ দিলাম। বাস্, এইট;কু কাঁরয়াই 
নিজের কতব্য সম্পূর্ণ হইল বালয়া মনে কারলাম। 

গান্ধীজী চম্পারন যাওয়ার পরে বিহারের নাম এখানে ওখানে শোনা 
যাইতে লাঁগল। কিন্তু এখনও 'বহারের কোনও বিশেষ স্থান জটিল 
না। তাই কাঁলকাতায় কংগ্রেসের কোনও পৃথক স্থান না পাওয়ার জন্য 
আমাঁদগকে বৌশর ভাগ গাম্ধজর ছাউীনতেই থাকতে হইল। 

দিল্লী কংগ্নেসে এক ভার মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমরা সেখানে 
পেশীছলাম। স্টেশনে ভলা-্িয়ারেরা আসিয়া দেখা কাঁরল। কিন্তু 
তাহাদের মধ্যে কেহ বাঁলতে পারল না, বিহারের প্রাতানাধদের থাঁকবার 
জন্য কোথায় জায়গা দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের নায়ক বালল : আপনারা 
পটৌদী হাউসে চলে ঘান। আমরা সেখানে গেলাম। তখন প্রায় ভোর 
'পাঁচটা। খানিকটা রাত্রি ছিল। যথেম্ট ঠাণ্ডা পাঁড়য়াছল। এক ছোট্র 
কুঠরিতে আমরা পনের-কুঁড় জন লোক বাঁসয়া বাঁসয়া কাটাইলাম। যখন 
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ভোর হইয়া গেল ও খোঁজ করা হইল, তখন সেখানেও কেহ আমাদের 

জায়গা দেখাইয়া দিতে পারে নাই। আমরা ভাবিলাম, বাস্, এখন এখানেই 
থাঁকয়া যাই। দোতলায় এক ভাল ঘর ছিল। আমরা তাহাও দখল 
কারলাম। খানিক পরে অভ্যর্থনা সামাতির কোনও ভদ্রলোক আঁসলেন। 
[তান হুকুম দিলেন, আমাদের ঘর খালি করিয়া দিতে হইবে। আমরা 
তবে কোথায় থাকিব, সে প্রশ্নের উত্তরে তিনি এইটুকু বলাই যথেম্ট মনে 
কারলেন যে, এ ঘর বাংলার প্রাতানাধদের জন্য "না্ন্ট আছে, উপরের 
কামরা শ্রীযুন্ত বি. চক্রবতাঁ ও শ্রীযুস্ত সি. আর. দাশের জন্য, তাই আমরা 
যেন অন্য কোনও জায়গায় গিয়া থাঁক। অনেক কথাবার্তার পরও 'তাঁন 
আমাদের অন্য কোনও জায়গায় ঠিক কয়া দিবার ভর নিজে গ্রহণ করা 
অথবা অন্য কাহাকেও ভার দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে কারলেন না। আমরাও 
স্থর কাঁরয়া লইলাম যে, অন্য জায়গা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত নাঁড়ব না। 

খাঁনক পরে আমরা আবার হুকুম পাইলাম যে এখান হইতে চাঁলয়া যাইতে 
হইবে। আমরা সোজাসুজি অস্বীকার করিলাম। সে ভদ্রলোক রাগ 
করিয়া হুকুম দিলেন, যাঁদ আমরা তাঁহার কথা না শান আমাদের জন্য 
অভ্যর্থনা সাঁমাতির রন্ধনশালায় আহার ইত্যাঁদর বন্দোবস্ত করা হইবে না। 
এই ধমক আমাদের ভালই লাগিল। অভ্যর্থনা সামাতকে রোজ প্রায় দুই 
টাকা দতে হইত। আমরা তাড়াতাঁড় িছ; হাঁড়কুঁড় 'কানয়া লইলাম, 
আর ইটের উনন তৈয়ার করিয়া খিচুঁড় রাঁধিয়া লইলাম; তাহাতে সম্ভব 
চার-ছয় আনার বোশি পাঁড়ল না। বাস্, আমরা ওখানেই জমিয়া গেলাম । 

অনেক জোর করা হইল, কিন্তু যখন নিজেদের উনন জবালতেছে, 
তখন কে সাঁরয়া যাইবে? শেষে পদাধিকারীরা আসিয়া আমাদের দৌঁখয়া 
চালয়া গেলেন। 

ীস. আর. দাশ আমাকে কাঁলকাতায় ওকালাতির সময় হইতেই 
জানিতেন। কয়েকটি মকদ্দমায় একসঙ্গে কাজ করিবারও স্যোগ পাইয়া- 
ছিলাম। তাঁহার সাঁহত দেখা হইল কংগ্রেসে। তান হাঁসতে হাসিতে 
বাঁললেন : শুনেছি যে আমার জন্য যে কুঠাঁর ছিল তা তোমরা জোর করে 
নিজেরা দখল করে 'িয়েছ। আম খুব লজ্জা পাইলাম। আম সব কথা 
খুলিয়া বাঁললাম। ইহাও বাঁললাম : আপাঁন চাইলে এখনই ঘর খাল 
করে 'দই। তানি বাঁললেন : তোমরা ঠিকই করেছ; তোমাদের জন্য 
কোনও জায়গাই ঘখন ছিল না তখন তোমরা আর কি বা করতে পারতে ? 
নিজের কথায় তান বাঁললেন, আমার জন্য ভেবো না, আম খুব আরাম 
করে হোটেলে আছ। 
এইভাবে ১৯১৮ শেষ হইল। আম আবার পাটনায় ফিরিয়া আসিয়া 

ওকালতি কারতেই লাঁগলাম। 
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পঠন্দশার সময় হইতেই রায় বাহাদুর হারহরপ্রসাদ সিংহ আমাকে 
চিনিতেন। আমি যখন বিলাত যাইবার কথা ভাবতোছলাম, তখন তান 
কিছু সাহাধ্যও কাঁরয়াছিলেন। আম যখন ওকালতি শুরু কার তখন 
তিনি আমাকে নিজের উকিল কাঁরয়া লইলেন। হাইকোর্টে তাঁহার যত 
মকদ্দমা উঠত তাহাতে আমিই তাঁহার উকল হইতাম । ব্রন্দদেশেও 
তাঁহার এক প্রকাণ্ড সম্পাত্ত ছিল। এ সম্পান্তর জন্য ডুমরাঁওয়ের মহারাজা 
বাহাদুর আদালতে দাবি কারলেন। তাঁহার যাহা-ীকছ সম্পান্ত ?বহারে 
ছিল, তাহাও এ নালিশের মধ্যে জ্াঁড়য়া দিলেন। দুই পক্ষ হইতে কয়েক- 
জন নামকরা বড় বড় উঁকল রাখা হইল। হ'রিজী আমাকেও কাজ কাঁবিতে 
বাললেন। ১৯১৮-এর দুগাঁপূজার ছুটিতে তিনি আমাকে কাগজপত্র 
পাঁড়বার জন্য প্রয়াগে ডাকিলেন-_ তখন 'তীনি প্রয়াগেই থাঁকতেন। আম 
ছুটিতে প্রয়াগেই কাগজপন্র পাঁড়তে থাঁকিলাম। ছুটিতে আমার বন্ধু 
বাবদ বৈদ্যনাথনারায়ণ 1সংহও প্রয়াগেই দারাগঞ্জে বাসা ভাড়া করিয়া নিজের 
আত্মীয়-বন্ধু সঙ্গে লইয়া দিন কাটাইতোছলেন। আমরা দুই জন প্রায়ই 
সকাল-সন্ধ্যায় বেড়াইবার সময় একন্র হইতাম। 

একাঁদন দুপুর বেলায়ই তিনি আমার নিকটে চলিয়া আসিলেন। 
নানা প্রকারের কথাবাতাঁ হইতে থাঁকল। প্রায় সন্ধ্যা পরত আম মকদ্দ- 
মার কোনও কাজ করিতে পারিলাম না। যাওয়ার সময় আবার আর এক 
দিন আসবেন বাঁলিয়া চলিয়া গেলেন। পরের 'দিন প্রথম 'দনকার চেয়েও 
আগেই চাঁলয়া আঁসলেন। আবার অনেক রকম অসংলগ্র কথা বাঁলতে 
লাগিলেন। আমার সন্দেহ হইল, ই'্হার মাথার অবস্থা ঠিক নাই। আমি 
কোনও বন্ধুর উল্মাদ রোগের প্রথম অবস্থা দেখিয়াছলাম। ইন্হার মধ্যেও 
সেইরূপ লক্ষণ দেখা যাইতে লাগল। যাওয়ার সময় আমও তাঁহার 
সঙ্গেই গেলাম। তাঁহার বাঁড় পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। 'জিজ্ঞাসা কাঁরয়া 
জানলাম যে, কয়েকাঁদন ধাঁরয়া তাঁহার ঘুম খুব অল্প হইতেছে। আর 
দিনরাত এই ধরনের কথা বাঁলতেছেন। আম আরও ভয় পাইয়া গেলাম। 
তৃতীয় দন দোখলাম, তান একরকম পাগল হইয়া গরিয়াছেন। আমাকে 
তাঁহার সঙ্গেই থাকিতে হইল। তাঁহার ভাইকে আসিতে টোলিগ্রাম করা 
হইল। দিন দিন তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতে থাকিল। 

.  একাঁদন তিনি বাক্স খুলিয়া ওকালাতির গাউন বাহির কাঁরলেন। তাহা 
টুকরা ট্রকরা করিয়া ছিপচুয়া ফেলিলেন। ইউানিভাঁসণটর কোনও 
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পরীক্ষায় তিনি সোনার পদক পাইয়াঁছলেন। উহাও তান এইভাবে 
বাহর করিয়া ফেলিয়া দিলেন। নিজের ছোট মেয়ে, যে ছিল তাঁর কাঁনষ্ঠ 
সন্তান, তাহাকে একদিন মারিয়া ফেলিতে গেলেন। 

আমরা খুব ঘাবড়াইয়া গেলাম। ওখানে যাহা ক চিকিৎসা হইবার 
হইয়া গেল; কিন্তু স্থির হইল যে, উত্হাকে পাটনায় লইয়া যাওয়াই ভাল 
হইবে । দুই-চার দিনের মধ্যে খানিকটা ভাল হইতেছেন বাঁলয়া মনে হইল। 
একদিন স্থর হইল যে, আমি তাঁহার সঙ্গে পাটনায় চলিয়া যাইব, আর 
তাঁহার ছোট ভাই জগন্নাথজী পারবারসহ পরের দিন পাটনায় গিয়া 
পেশীছবেন। হাইকোর্টের ছাঁট সব শেষ হইয়া িয়ছল। আমাদের 
দুই জনের পাটনায় যাওয়া দরকার হইয়াঁছল। ছনাঁটতে বরাবর প্রয়াগেই 
[ছলাম বিয়া বাঁড়র লোকদের সঙ্গে দেখাও হয় নাই; কারণ আমার 
পারবারের সকলে ছাপরায় অথবা আমাদের গ্রাম জীরাদেইতেই থাকত, 
আমার সঙ্গে পাটনাতে থাকত না। আম ভাবিয়াছিলাম, ছুটির শেষে 
দই-চার দিনের জন্য বাঁড় গিয়া সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কাঁরয়া আসব; 
কিন্তু বৈদ্যনাথবাবুর শরীর অসুস্থ বালয়া এই "চন্তা ছাঁড়য়া দতে হইল। 

যখন আমরা দুই জনে প্রয়াগ হইতে পানা রওনা হইলাম, তখন বৈদ্য- 
নাথবাব একেবারে সস্থ বাঁলয়া মনে হইতেছিল। কাপড়-চোপড় ঠিক- 
ভাবে পরিয়া স্বাভাবিক কথাবার্তা করিতে করিতে আমার সঙ্গে রেলে 
চড়িয়া বাসলেন। পথে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আম যে বাঁড় 
যাইতে চাহয়াছিলাম, সে কথা কেন ছাঁড়য়া দিলাম, আর বাঁললেন যে, 
এখন তাঁহার শরীর একেবারে ঠিক হইয়া গিয়াছে, কোনও চিন্তা নাই। 
যাহা কিছ; ঘঁটয়াছে সে কথা মনে করিয়া তিনি দুঃখ ও লজ্জার ভাব 
দেখাইলেন, আর আমাকে বাঁললেন যে, আম যেন স্যেজা বাঁড় চলিয়া যাই, 
[তান পাটনায় চাঁলয়া যাইবেন, তাহাতে কোনও ক্ষাত নাই। 

তাঁহার কথা শুনিয়া খুব খুশি হইলাম। আমার .বিশ্বাস হইল, 
তাঁহার শরীর সস্থ হইয়া গিয়াছে । এ সময়ে আঁম 18010 170060779 
(পাগলামির মাঝে মাঝে স্বাভাবক শান্ত অবস্থা) কথাটার অর্থ জানতাম 
না। কাশ স্টেশনে তাঁহাকে পাটনার গাঁড়তে বসাইয়া আঁম ছাপরার 
গাঁড়তে ছাপরা চাঁলয়া গেলাম। পরের দিন সকালে তানি যখন পাটনায় 
পেণীছলেন তখন তাঁহার অবস্থা আগেকার অনুযায়ী পাগলের মত। 
স্টেশনের কর্মচারীরা তাঁহাকে চানিল। এই অবস্থায় তাঁহাকে একা দেখিয়া 
কয়েকজন বন্ধুকে খবর 'দিল। তাহারা আসিয়া কোনও মতে তাঁহাকে 
বাঁড় লইয়া গেল। পরের দিন আমি যখন পাটনায় পেরছিলাম তখন 
তাঁহাকে অস্মস্থ অবস্থায়ই দেখিতে পাইলাম। আমার খুব দুঃখ হইল 
যে, আমি মহা ভুল করিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল তানি খ্ব 
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হানিতে লাগলেন। বাঁললেন : আপনি নিজেকে খুব হঃশিয়ার মনে 
করেন, আমাকে চোখে চোখে রাখবার জন্য-_ জগন্বাথজীর সঙ্গে ষড়যন্ত 
করে আমার সঙ্গে এসেছিলেন; কেমন ফাঁকি 'দয়ে বেকুব বানয়োছি! 
এই বাঁলয়া হাঁসতে লাগিলেন। আবার সেই অসংলগ্ন কথা আরম্ভ হইল। 
পাটনাতেও আমরা বরাবর দেখাশোনা কাঁরতে থাকলাম; কিন্তু তান 

কখনও সম্পূর্ণভবে সুস্থ হইলেন না। কখনও কখনও ভাল হইয়া যান, 
এমন কি হাইকোর্টে যাইতে আরম্ভ করেন। পপাাটনা ল' উইকাঁল', আম 
আর তিনি একব্রে যাহা বাহর কাঁরতাম, তাহা বাহির কাঁরতে আরম্ভ 
কারলেন। কিন্তু অসুখ যেমনকার তেমনই থাঁকল। কছাদন পরে 
[তিনি আকাস্মকভাবে মারা গেলেন। তাঁহার মৃত্যুর আঘাত আমার মনের 
উপর খুব বাঁজল। 'কন্তু তান ঘে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় 
থাকার চেয়ে মৃত্যু হওয়া ভাল হইল । তাঁহার পক্ষে মৃত্যু ছিল একপ্রকার 
মূন্ত। আমার সঙ্গে তাঁহার যতখানি ভালবাসা ছিল ও 'তাঁন আমার 

যতখানি উপকার কাঁরয়াছেন তাহা মনে পাঁড়লে আজও দুঃখ হয়; আর 
এই কথা ভাবিয়া অনূতাপ হয় যে, তাঁহার জন্য অথবা তাঁহার আত্মীয়- 
স্বজনের জন্য আমি কিছুই করিতে পাঁরিলাম না। - 

প্রথম মহাযঃদ্ধের পরে 

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে ইউরোপের মহায্দ্ধ শেষ হইয়া গেল। 
১৯১৭ হইতেই ভারতবর্ষে রাজনোৌতিক জাগরণের ঢেউ উঁঠিতে আরম্ভ 
করিয়াছিল। চম্প'রনে গান্ধীজীর শৃভাগমন ও রায়তদের সেবার প্রভাব 
চাঁরাদকে পাঁড়য়াছল-_ যাঁদও খবরের কাগজে খুব কম খবর ছাপাইবার 
জন্য দেওয়া হইত, আর কোথাও সভায় বন্তৃতা দেওয়ার তো আমাদের 
বারণই ছিল। শ্রীষৃক্তা আযান বেসান্ট হোমরুল লীগের প্রাতিষ্ঠা কাঁরয়া 
সমগ্র দেশে ১৯১৭ সালে প্রচণ্ড আন্দোলন সাষ্ট করিলেন। প্রায় সকল 
প্রদেশেই উহার শাখা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছল। লোকে খুব জোরে প্রচার- 
কার্ষে লাগিয়াছল। গভর্নমেন্ট তাহাতে যেন খাঁনকটা ঘাবড়াইয়া যাওয়ার 
মত হইয়া আযান বেসাণ্ট ও তাঁহার দুই জন সহকমা্কে নজরবন্দী করিয়া 
রাখল। ইহার পর আন্দোলন আরও প্রবল হইল। ব্রিটিশ রাজতল্ল 
১৯১৯৭ সালেও তাহার দ্বৈধ নীতি চালাইতোছিল। একাঁদকে সে 
আন্দোলনের প্রধান প্রবর্তককে এইরূপে নজরবন্দী কাঁরল, অন্যাদকে 



প্রথম মহাষদছ্ধোর পরে ১৩৭ 

পালমেন্টে নবানিযুস্ত ভারতমন্ত্রী মন্টেগ্ সাহেব এক ঘোষণা কাঁরলেন, 
তাহাতে ভারতবর্ষকে যে ধীরে ধারে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া যাইবে সে বষয়ে 
প্রাতশ্রাতি দেওয়া হইল; কিন্তু ভারতীয়দের হাতে কবে ও কতখানি 
আঁধকার আসবে, সে বিষয় পালামেন্টই স্থির কারতে পারবে । তাহার 
পর মন্টেগ্ ভারতবর্ষে আসলেন। তিনি ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা 
কাঁরলেন, তাঁহার সঙ্গে এখানকার ভাইসরয় লর্ড চেমৃসফোর্ডও ছিলেন। 
দুই জনে মাঁলয়া এক রিপোর্ট তৈয়ার করিলেন, তাহার ভীন্ততে 
পালামেন্ট ১৯২০ সালে এক আইন পাশ কারল। আযান বেসান্টকেও 
িছাাঁদন পরে ছাঁড়য়া দেওয়া হইল। তাঁহাকে ১৯১৭ সালে কাঁলকাতায় 
যে কংগ্রেসের আধবেশন হওয়ার কথা, তাহার সভানেত্রী নিবচিন করা হয়। 
দেশে প্রবল উৎসাহ ছিল। আমরাও চম্পারন হইতে গান্ধীজীর সঙ্গেই 
কংগ্রেসে গিয়াছিলাম। শেঠ যমুনালালজনীর সঙ্গে সেই প্রথম পাঁরচয়। 

তিনি গান্ধীজীর থাকা ইত্যাঁদর ব্যবস্থা করিয়াছলেন। সেই বাসা- 
বাঁড়তে গান্ধীজীর সহকমা বহারনিবাসী আমরা অনেকে শেঠজীরই 
অ'চাঁথ হইলাম। অন্যান্য অনেক বিহারীও আমাদের সঙ্গে আসিয়া উঠল, 
আর তাহ'রা হইল আমাদের আতাঁথ- আতাথরও আঁতাঁথ। যমৃন্মলাল- 
ভর আতিথ্য গ্রহণ কারবার প্রথম অবসর সেইখানেই পাইয়াছলাম। 

জানি যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ গভর্নমেন্টের সাহায্য করিয়াছল। 
সব সরকারি কর্মচারী খুব জোরে ইহার প্রশংসা কারতেন। কিন্তু লোকে 
বা তখনকার কাডীন্সল যাহা-কিছু সাহাষ্য নিজের খুঁশমত কাঁরয়াছিল, 
তাহা ছাড়া জোর-জবরদাঁস্ততেও অনেক সাহাধ্য লওয়া হইয়ছিল। 
সেজন্য দেশময় বিশেষ অসন্তোষও ছড়াইয়া পাঁড়িয়াছল। পাঞ্জাবে তখন 
লেফটেনান্ট গভর্নর ছিলেন স্যর মাইকেল ওডায়ার। 'তাঁন ছিলেন খুব 
জবরদস্ত 'সাভলিয়ান। তান রংরুট ও চাঁদা সংগ্রহে খুব কঠোরতা 
অবলম্বন কারয়াছিলেন। পাঞ্জাবের উপর ইহার প্রভাব খুব খারাপ হইয়া- 
ছিল। সেখানকার লোকেরা হিন্দু, মুসলমান, শিখ__ বড়ই কষ্ট পাইয়া- 
ছিল। গভরনমেন্টও জানত যে, পাঞ্জাবের বাহিরে অন্যন্য স্থানেও যথেষ্ট 
অসন্তোষ আছে। লড়াই শুরু হইতেই, কয়েকজন প্রবাসী ভারতীয় 
উঠিয়া পাঁড়য়া লাগলেন, এই সুযোগে যাঁদ ভারতবর্ষে বিপ্লব সংঘটন করা 
যায়। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে কার্যতও কিছ করিয়াছিলেন। মুসলমানদের 
মধ্যে এই কথা লইয়া খুব চণ্টলতা দেখা গিয়াছল যে তাহাদের খাঁলফা-_ 
তুর্কির বাদশাহ-_- লড়াইয়ে জার্মানীর পক্ষে হইল, আর তুর্কি সেনার 
বিরোধিতা কারবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য পাঠানো হইল. সেই 
সৈন্যদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাও বেশ ছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এইসব 
কারণে প্রভাবিত হইয়া নিজের দ্বৈত নীতি চালাইতেছিল। মুসলমানদের 



১৩৮ 
আত্মকথচ 

সন্তুষ্ট কারবার জন্য গভর্নমেন্ট কতকগ্যাল প্রতিশ্রদৃতিও করিল,*তাহার 
মধ্যে উহাদের ধর্মস্থানগূলি রক্ষা করিবার ও তুরস্কের ক্ষমতা ও রাজ্যের 
বোশ ক্ষাত না করার কথাও ছিল। অন্যাদকে গভর্নমেন্ট ইহাও ভাবতে- 
[ছল যে, ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োজন ইহার পরেও হইবে আপাতত 
ঘুদ্ধশেষের পরে ছয় মাস পর্যন্ত উহা প্রচলিত থাকিতে পারে), কারণ 
উহা না থাকলে যাহারা নজরবন্দী আছে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে 
হইবে। আর অসন্তোষ যাঁদ একটা 'বকট আকার ধারণ করে তাহা হইলে 
উহা সামলাইবার জন্য এমন 'কছন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে আদালতে 
মকদ্দমা শুনানির সময় সাক্ষ্যপ্রমাণ উপাঁস্থত কারবার ঝঞ্জাট না পোহাইতে 
হয়। এই ব্যাপারে এক কাঁমাট 'নযুন্ত করা হইল। তাহার সভাপাঁত 
ছিলেন লণ্ডন হাইকোর্টের এক জজ, স্যর সিডনি রাউলট। কাঁমাঁট এক 
রিপোর্ট প্রস্তৃত কারলেন। তাহাতে ভারতীয় ষড়যন্তের ইতিহাস বর্ণনা 
কাঁরয়া সৃপারিশ করা হইল যে, এমন একটা আইন করা প্রয়োজন যাহার 
দ্বারা ষড়যন্তকারীদের উপদ্রব হইতে নিবৃত্ত কারবার ও বিপ্লব হইতে 
ভারতবর্ষকে রক্ষা কারবার জন্য সরকারের পুরা আইনসম্মত ক্ষমতা 
থাঁকিবে-- অর্থাৎ প্রায়ই সেই সমস্ত আধকারই থাকবে যাহা লড়াইয়ের 
বিপন্ন অবস্থা সামলাইবার জন্য ভারতরক্ষা আইনের মাধ্যমে দেওয়া হইয়া- 
ছিল। এইরূপে বাহর হইল একাদকে ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি 
মন্টেগ-চেমস্ফোর্ডরিফর্ম স্কিম, অন্য দিকে ১৯১৮ সালের শেষাশোঁষ 
রাউলট-রিপোর্ট। 

রাউলট-বিল-বিরোধী আন্দোলন 

রাউলট-রপোর্ট বাহির হইতেই সমস্ত দেশে ভীষণ অসন্তোষ উৎপন্ন 
হইল, তাহাতে পূর্ব হইতেই যে অসন্তোষ ছিল তাহা দাউ দাউ কাঁরয়া 
জবালয়া উঁঠল। আগুনে 1ঘ পাঁড়ল। চম্পারন হইতে 'ফারবার পর 
আম আমার ওকালাততে লাগয়া গেলাম। ছয়-সাত মাসের অন:পাঁষ্থাতর 
পরেও তাহাতে কোনও রকমে ভাঁটা পড়ে নাই। ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে 
আমার হাইকোর্টে জোর পসার। মকদ্দমা ও টাকাও খুব পাইতে ছিলাম । 
গান্ধীজী চম্পারনেই আমাদগকে একবার বাঁলয়াছলেন যে, আমরা যাঁদ 
চম্পারনে সততার সাহত কাজ কাঁর, তাহা হইলে এক প্রকারের প:ঁজ 
অজরনন করব, ভাহা হইতে ভাঁবষ্যতে বিস্তর লাভ কারিতে পারা ঘাইবে। 



রাউলট-বিল-বিরোধী আন্দোলন ১৩৯ 

সেখানে সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে কাজ হইয়াঁছল। আজও যখন আমি 
আমার গত পণচশ বৎসরের জীবন আলোচনা করি, তখন দৌখতে পাই 
যে, সেখানকার রোজগার করা পঠাঁজই দিন দন বাড়য়া গিয়াছে। কখনও 
কখনও ইহা জানিয়া খুব সন্তোষ হয় যে, গান্ধীজী সত্যের যে শিক্ষা 
সেখানে 'দিয়াছিলেন তাহার অন্যতম ফল হইল, জীবনে আম কর্তব্যের 
অনুরোধে যাহার ঘোর ারোধতা কার, সেও আমার কথায় বিশ্বাস 
করে। কিন্তু এই প্রকারের সাধারণ জীবনে সততা হইতে যে লাভ 
হইয়াছে, তাহা ছাড়া ওকালাঁততেও সর্বদা উহা হইতে ল।ভই হইয়াছে-_ 
[কিছু লাভ 1নজের পেশায় সাফল্যে, কিছুটা তাহার ফলস্বরূপ টাকা 
পয়সা রোজগারে। আমি এই বাঁলয়া গর্ব করতাম যে, ওকালাতির যুগে 
জজেরা আমাকে বিশ্বাস কাঁপতেন। একজন ইংরেজ জজ তো কখনও 
কখনও এমনই তামাসা কারতেন ষে, প্রতিপক্ষের উাঁকল দুর্বল বলিয়া 
জানা গেলে তান আমাকেই বাঁলতেন, তুমিই ওকে বলে দাও, তোমার 
বরৃদ্ধে যা সব চেয়ে খারাপ নাঁজর। আমি এজন্যে প্রস্তৃতও থাকিতাম। 
এ নাঁজর পেশ করিয়া তাহার খণ্ডনে যে নাজর পেশ কারবার কথা তাহাও 
পেশ করিয়া দিতাম। কখনও ব্যর্থ দালল পেশ করিতাম না। যে 
মকন্দমায় তকের অবকাশ থাকিত না, তাহা কখনও লইতামই না। 
মক্কেলকে পাঁরজ্কার বাঁলয়া দিতাম, এতে কিছ হবে-টবে না, এ মকদ্দমা 
দাখিল করে পয়সা নম্ট কোরো না। কোনও কোনও মক্কেল অন্যের কাছে 
গিয়া আশ্পিল দায়ের করাইত, আর পয়সা খরচ করিয়া হাঁরয়া ঘাইত। 
যাহাদের আমি আপিল দায়ের করিতে বারণ করিয়া কাগজ ও পয়সা 
ফিরাইয়া দিতাম, তাহাদের অন্যের মারফত আঁিল দায়ের কারতে ও 
হাঁরিতেও দৌঁখিয়াছি। এমনও এক মকদ্দমা দেখিয়াছ, যাহা 'ফিরাইয়া 
দিয়াছলাম, কিন্তু অন্য উাঁকল দায়ের করিয়া হাইকোর্টে জাতিয়াও 
লইয়াছে। এমনটা হওয়া আশ্চর্যের কথা নয়। কারণ মকদ্দমাবাজি এক- 
প্রকার জুয়া তো বটেই। হইতে পারে যে, আমি এ মকদ্দমার সূক্ষন্ন 
কথাগুলি ধারতে পারি নাই, অথবা বিচারক ধোঁকায় পাঁড়য়া ভুল রায় 
দিয়া ফেলিয়াছেন। যাক সে কথা। 

আমি তো জোর ওকালতি করিতে থাকিলাম; কিন্তু এখন গাম্ধীজীর 
সঙ্গে সম্পর্কও ঘ্চিবার নয়। রাউলট-রিপোর্ট বাহির হইবার পর. দেশে 
প্রবল আন্দোলনের স্ম্টি হইল। তাহার নেতৃত্ব গাম্ধীজশ নিজের হ'তে 
লইলেন। বিহার হইতে ফিরিবার পর গান্ধীজা খেড়ার যে-সব কৃষকদের 
উপর মালগন্জার বাঁড়য়াছিল, তাহাদের নেতৃত্ব কাঁরয়া বার্ধত হার বন্ধ 
কয়া দিলেন। এইজনা সেখানে সত্যাগ্রহের ব্যবস্থা কারতে হইয়াছিল। 
কিন্তু শেষে কথাটার মীমাংসা হইয়া গেল। গান্ধখজশ যখন খেড়াতে 
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ঘুরিতেছিলেন, তখন আমিও তাঁহাদের সঙ্গে গুজরাটের কৃষকদের এ 

জেলায় (১৯১৮) দুই-তিন দিন ঘুরিয়াছিলাম। এপ্রল মাস তখন; প্রচণ্ড 

গরম পাঁড়য়াছল। রৌদ্র খুব কড়া হইত। এঁ গরমের মধ্যেও গান্ধীজী 

গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুঁরতেন। তখনকার দিনে তানি জুতা পারতেন না। তাই 
বাল তপ্ত হইলে খাল পায়ে চলতে তাঁহার খুব কম্ট হইত। একাঁদন 
এমন এক দৃশ্য আমাকে দেখিতে হইল। গ্ররমের চোটে পা পদুড়িয়া 
যাইতেছিল। খাঁনকটা দূর পর্যন্ত বাল ছিল। আমার তো পায়ে জুত। 
ছিল, আমার কোনও কম্ট হয় নাই। কিন্তু গান্ধীজীর খুব কম্ট হইয়া- 
শছিল। এক জায়গায় আম চাদর বিছাইয়া দিতে চাহিয়াছিলাম, যাহাতে 
তাঁহার সামান্য কিছু আরাম হয়। কিন্তু তিনি তাহা কারতে দিলেন না। 
সে যাত্রা সদর বল্পভভাইয়ের গ্রাম কামসদেও যাইবার সুযোগ পাইয়া- 
ছিলাম। আম তাঁহার পৈতৃক বাড় দৌখয়াছিলাম। এঁ সত্যাগ্রহের নেতা 
একপ্রকার সদরি বল্লভভাই-ই 'ছিলেন। এঁ সত্যাগ্রহের জন্য তাঁহার গান্ধীজীর 
সঙ্গে যে যোগ হইল তাহা আজ পরন্ত অটুট আছে এবং দন দন 
এই দুই শান্তির মিলনের সফল দেশ পাইয়া আসতেছে। 

খেড়া সত্যাগ্রহের পর গান্ধীজী ভারত সরকারকে সাহায্য কারবার জনা 
খেড়া জেলার লোকদের ফৌজে ভার্ত হইবার উপদেশ 'দিয়াছলেন, এবং 
সেজন্য জেলায় ভ্রমণ কাঁরতোছলেন। তখনও 'ব্রাটশ গভর্নমেন্টের উপর 
তাহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। গভর্নমেন্ট যে ভূল কর ধার্য কারত ও স্থানে 
স্থানে জূলূমও কারত, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন, 'কন্তু সমস্ত কথা 
আলোচনা করার পর তান এই সদ্ধান্তে পেপীছতেন যে 'রাটশনাীত 
ন্যায়ান্গত, তাহা হইতে ন্যায় বচার হইবে, এরূপ আশা পোষণ করা 
যায়। তাই তান সরকারকে সাহাষ্য করিবার জন্য লোককে ফৌজে: ভাত 
হইতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। নিজের অভ্যাসমত এই ক:জেও তানি 
খুব জোরে লাঁগয়া গেলেন। খেড়া পারভ্রমণের জন্য তাঁহার স্বাস্থ্যে 
বিশেষ ক্ষাত হইতে লাগল । "তান রোগে বিশেষভাবে আক্রান্ত হইলেন। 
এ নীতি অনসারে আমিও, ফৌজে রংরুট ভার্তর বিষয়ে সাহায্য করিবার 
জন্য বহারে যে সরকার বোর্ড গাঁঠিত হয়, তাহার সভ্য হইলাম। তাহার 
সেক্রেটারি ছিলেন রাসেল সাহেব, যান আজ বহার গভর্নরের পরামর্শ 
দাতা। যতদুর জানি, গাম্ধীজীর প্রাণপণ পরিশ্রমের পরেও রংরূট ভার্তির 
বিষয়ে খুব সফলতা হয় নাই। হারে আম বিশেষ কিছ কাঁরিতে 
পারি নাই। 

গান্ধীজীর অসুখ এত বাঁড়য়া গেল যে তান বোম্বাইয়ে সৈয়দ হাসান 
ইমামের সভাপতিত্বে মন্টেগ্-চেমসফোর্ড রিপোর্টের বিষয়ে আলোচনার 
জন্যকংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হইল, তাহাতে যোগ দিতে পাঁরিলেন 
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না। কিন্তু আম তাহাতে উপাঁস্থত ছিলাম, সেখান হইতে িরিবার সময় 
আমি আমেদাবাদ ও সবরমতীঁতে অনেকদিন গান্ধীজীর সঙ্গেও ছিলাম। 
তাঁহার মত যতদূর বাইঁঝতে পারিয়াছিলাম, তাহাতে বাঁলতে পার যে তান 
ঘাঁদ কংগ্রেসে উপাস্থত থাকিতেন তাহা হইলে নরম দলের সঙ্গেই ভোট 
দিতেন। কংগ্রেসের কাজ তো শেষ হইয়া গেল, কিন্তু দুই দলের মতভেদ 
খুব স্পম্ট হইল। ছু লোকের কংগ্রেস ছাড়িয়া স্বতন্রভাবে লিবারেল 
দল সংগঠন করবার সূত্রপাত ওখানেই হইয়া গেল। তিন মাস পরে, দিল্লীতে 
বাংসাঁরক আধবেশনে, বোম্বাইয়ের প্রস্তাবগযীলই কংগ্রেস বহাল রাঁখিল। 

আমি যখন বোম্বাই হইতে আমেদাবাদে গিয়া পেশছিলাম, তখন 
দোঁখলাম যে, গান্ধীজী আমেদাবাদ শহরের মজুর মহল্লায় শে 
আম্বালাল সারাভাইয়ের এক প্রকাণ্ড বাঁড়তে অবস্থান কাঁরতেছেন। 
শেঠজী সে সময়ে নিজের অন্য একটা নূতন বাঁড়তে থাকতেন, আর ইহা 
খাল পাঁড়য়া ছিল। গান্ধীজীর শরীর খুব খারাপ ছিল। ডান্তারেরা তো 
দেখাশোনা কাঁরতেন, কিন্তু তিন কোনও ওষধপন্র খাইতেন না। মলের 
প্রকোপ ছিল। জবরও খুব ছিল। সবরমতাঁতে আশ্রম স্থান্পিত হইয়া- 
ছিল বটে, কিন্তু এ পর্যন্ত ঘরবাড়ি হইয়াছিল কম। থাকবার লোকের 
সংখ্যা কিন্তু বাঁড়য়া যাইতোঁছল। একাঁদন গান্ধীজীর জবর খুব বাঁড়য়া 
গেল, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না কাঁরয়া তিনি বাঁললেন : এখন এখানে আর 
থাকা চলবে না, শীগাঁগর সবরমতী আশ্রমে চলো। সঙ্গীরা থামাইতে 
খব চেষ্টা কারল; কিন্তু তান কাহারও একটা কথাও শুনলেন না। এ 
অবস্থাতেই আশ্রমে চাঁলয়া গেলেন। যে সময়ে এইরৃ্প ঘটে, তখন আম 
আমেদাবাদ শহরের দ্রষ্টব্য স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। ফাঁরয়া আসিয়া 
শানলাম যে, সকলে আশ্রমে চাঁলয়া গিয়াছেন। আম সন্ধ্যাবলায় সেখানে 
গেলাম। 

পরের দিন সকালবেলায় যখন আম গান্ধীজীর কাছে বাঁসয়া, তখন 
আম যে দৃশ্য দোৌখতে পাইলাম আর যে কথা কানে গেল, সেই দৃশ্য ও 
সেই কথা কখনও ভূিতে পারব না। গান্ধীজীর জবর খানিকটা কম 
হইয়া গিয়াছল, কিন্তু তান খুব দূর্বল হইয়া গিয়াছিলেন। ছোটখাটো 
এক কুঠারিতে চারপাইয়ের উপর তান পাঁড়য়া ছিলেন। নচেই চাটাই 
বিছানো ছিল, আম তাহাতে বাঁসয়াছিলাম। তানি ছগনলাল গান্ধীকে 
ডাক ইয়া তাহার সঙ্গে কথাবার্তা বালতে লাগিলেন। তান এতই আবেগ- 
ভরে কথা বাঁলতোঁছলেন যে, তাহার প্রভাব না পাঁড়য়া থাকতে পারল 
না। যাঁদও আমি গুজরাটী ভাল বুঝতাম না, তাহা হইলেও কথার 
মমগ্রহণ তো কারতে পাঁরিতাম। তিনি বলিলেন : কাল যখন জহরের 
প্রচন্ড বেগ ছিল, তখন জিদ করে এখানে চলে আসবার জন্য বাল। আমি 
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বুঝেছিলাম যে, এখানে চলে এলেই জবরের বেগ কম হবে। এই জবর তো 

ছিল শরীরে, কিন্তু এ বড় বাড়িতে পড়ে পড়ে আমার হ্দয়টা পড়ে 
যাচ্ছল। আম ভাবাছলাম_গান্ধী! তোর এত বড় বাঁড় 'দয়ে কি 
দরকার? তুই এখানে কেন উঠেছিসঃ তোর জায়গা তো গাঁরবের কুটিরে 
আশ্রমে । এখান থেকে শীগাঁগর চলে যা। যতক্ষণ তা না করছিস 
ততক্ষণ শান্তি পাঁব না। এইজন্য আম এত জিদ করোছি যে, তোমাদের 
মধ্যে কারও কারও খারাপও লাগতে পারে। সেখান থেকে চলে আসার 
পরও রান্রে ঘূমাই নি। বরাবরই ভাবাছ। নিজেকে জিজ্ঞাসা করাছ, আমার 
জীবন কি এইভাবেই কেটে যাবে, কোনও কিছুতেই সফলতা পাব নাঃ 
দাক্ষণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষ আসার পর থেকে একটার পর একটা কাজ 
হাতে নিয়েছি, কিন্তু কোনটাই পূর্ণ করতে পাঁর নি: আধাআঁধ করেই 
সব ছেড়ে দিয়োছ। কলের মজুরদের মধ্যে হরতাল হোল: হরতাল তো 
এবার সফল হয়ে শেষ হোল, তাদের দাবি মঞ্জুর হোল; কিন্তু মজুরদের 
মধো এখনও এমন সব ব্রা আছে যা দূর করা চাই। আমার ইচ্ছা ছিল, 
তাদের মধ্যে কাজ করে এঁ সব নটি দূর করবার চেষ্টা করব। কিন্তু তা 
করতে পারলাম না, গেলাম চম্পারনে। চম্পারনেও নীলকরের সমস্যা তো 
একরকম সমাধান হোল; কিন্তু সেখানকার চাষীদের মধ্যে অনেক কাজ 
করার প্রয়োজন আছে। এইজন্য সেখানে কিছ? কিছ পাঠশালা খোলা 
হয়োছল। আমার ইচ্ছা ছিল, আম এঁ ধরনের কাজে যোগদান করতে 
থাকব, আর এঁ জেলায় এই ধরনের কাজের সূত্রপাত করে খুব জোরে তা 
চালাব। এই কাজের জন্য সত্যশীল ধার ত্যাগী কমর্ঁও িলোছিল, 
ভাবষাতেও মিলবার কথা 'ছল; কিন্তু ওকাজও আধাআঁধ রেখে আমাকে 
লেগে যেতে হোল খেড়ের সত্যাগ্রহে। আবার খেড়ের চাষীদের কাজ শেষ 
হতেই ফৌজে ভর্তির কাজে লেগে গেলাম। খেড়েতেও জনসাধারণের মধ্যে 
কাজ করার প্রয়োজন আছে; কিন্ত তাও সম্পূর্ণ করতে পারলাম না। এর 
মধ্যে গেলাম অসুখে পড়ে। জানি না, এই অসখ থেকে সেরে আবার 
খাড়া হয়ে উঠব ক না। যাঁদ উঠিও, তবে কতঁদিনে উঠব কে জানে। 
তোমরা, যারা দাক্ষণ আফ্রিকা থেকেই আমার সঙ্গে কাজ করে আসছ, 
আমার এই অবস্থার জন্য কোনও কাজ ভাল করে করতে পার না। 
তোমাদের স্বাস্থাও খারাপ হয়ে গেছে। এই আশ্রমটাই আম অনেক 
আশা ভরসা নিয়ে প্রাতষ্ঠা করেছি, কিন্তু এতেও আম এ-পর্যন্তি মন 
দিতে পাঁর নি। চম্পারন থেকেই আমাকে এর উদ্ঘাটনের জন্য খবর 
পাঠাতে হোল, নিজে তখন আসতেও পাঁরাঁন। তখন থেকে কোনও না 

' কোনও কাজে আটকে পড়ে বাইরেই আছি। এখন আমার এই দশা। 
জানি না ভগবান কি বিধান করবেন। 
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এই বলিতে বলিতে তানি চীৎকার কাঁরয়া কাঁদতে লাগিলেন। 
খানিকক্ষণ ধাঁরিয়া কাঁদলেন। ওখানে আমরা দুইজনই 'ছিলাম। কে 

তাঁহাকে চুপ করাইবে, কি করিয়াই বা করাইবে। আমরা বুঝলাম তাঁহার 
হৃদয়ের জবালা এখন চোখের জলের রূপে পাপের জল হইয়া বাঁহর 
হইতেছে, কিছুক্ষণ পরে তান নিজেই চুপ কাঁরবেন। বাঁললেন : এই 
জবালায় প্রাণ জলে যাচ্ছিল, সারা রাত ঘমাইনি। খাঁনকটা চোখের 
জল পড়ে যাওয়ার পর সে জবালা খাঁনকটা শান্ত হয়েছে। ইহার পর 
[তান খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রাহলেন। আঁমও নীরবে বাঁসয়া থাকলাম, 
ভশবতে থাকলাম, ঈশ্বর আমাকে মহা সৌভাগ্য দান করিয়াছেন, এমন 
একজন মহাপুরুষের সঙ্গে আমাকে জুটাইয়া 'দিয়াছেন। ছুটি লইয়া 
দুই-একাঁদন পরে আম নিজের কাজে ফিরিয়া আঁসলাম। 

এই রোগ হইতে সায়া উঠিবার পর, যাহার মধ্যে তান হয়তো 
কখনও কখনও মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াঁছলেন, তিনি রাউলট রিপোর্টের 
বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ কাঁরলেন। "রিপোর্ট বাহর হইবার কিছ 
পরেই গভর্নমেন্ট তাহার অনুমোদনের অনুযায়ী দুইটি বিল দিল্লীর 
ইম্পারয়াল কাডীন্সলে পেশ কাঁরিলেন, যাহাতে গভর্নমেণ্টের অনেক 
ব্যাপকভাবে জুলুম করিবার ক্ষমতা থাকে, ঘাহাকে ইচ্ছা, আদালতে না 
গিয়াও, নজরবন্দী করিয়া রাখতে পারে। জনসাধারণ দেখল, লড়াইয়ের 
দিনে 'ব্রাটশ সরকার স্বরাজের সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, 
তাহা পুরণ কারবার কোনও সম্ভাবনা তো নজরে পড়ে না, 'কল্তু এই 
কালা আইন আমাদের মাথার উপরে চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে । সমস্ত 
দেশ জাড়য়া অত্যন্ত ক্ষোভের সাঁন্ট হইল। সবন্ত প্রতিবাদ সভা হইতে 
লাঁগল। কাউীন্সিলের বেসরকারি সভ্যেরা প্রবলভাবে এই বিলগুলির 
বিরোধিতা করিলেন; কিন্তু কে তাঁহাদের কথা শোনে! শৈষকালে একটা 
বিল পাস হইল। নির্বাচিত ভারতীয় সভ্যেরা সকলেই তাহার বিপক্ষে, 
শুধু সরকারি কর্মচারী ও গভর্নমেন্টের নিযুন্ত কোনও কোনও সভ্যের 
সম্মাত থাকায়, ভোটাধক্যে ইহা পাস হইয়া গেল। গান্ধীজী প্রথমেই 
ঘোষণা করিয়া 'দয়াছিলেন যে, এই আইন পাস হইলে আমরা ইহা মানব 
না, সত্যাগ্তহ করিব । 

তখনকার এঁ যে-সব প্রাতবাদ সভা দেশের আনাচে কানাচে হইয়াছিল 
তহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছিল, দেশে নবজাগরণ হইয়াছে, নব- 
জীবনের সণ্টার হইয়াছে । এত সব বড় বড় সভা, যেখানে সকল শ্রেণী 
সকল জাতি সকল ধর্মের লোকে বিপ্ল সংখ্যায় আসিয়া যোগ দিত, 
পূর্বে কখনও বিশেষ দেখা যায় নাই। প্রথম বিল পাস হইতেই গান্ধীজন, 
নিজের প্রাতশ্রীতি অনুযায়ী সত্যাগ্রহের প্রশ্ন তুিলেন। দেশের হাওয়া_ 
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দেখিয়া গভনমেন্ট দ্বিতীয় বিলটি উপাঁস্থত করিলেন না, তাহা প্রত্যাহারও 

কাঁরলেন না। এইভাবে উহা ঝুলিতে থাঁকিল। না হইল পাস, না হইল 
নামগ্রুর। হয়তো প্রথানুযায়ী কয়েকদিন পরে উহা নম্ট হইয়া গিয়া 
থাঁকবে। কিন্তু যে বিল পাস হইয়া গ্িয়াছিল, তাহাও কিছু কম ছিল 
না। তাহা 'দিয়া সরকারের কাজ চাঁলয়া যাইতোছল। যে আন্দোলন দানা 
বাঁধিয়া উঠিয়াছিল তাহার ফল এই হইল যে, সেই আইন তো পাস হইয়া 
গেল, কিন্তু কখনও কার্ধত প্রয়োগ করা হয় নাই। কয়েক বংসরের পর 
উহা রদ করিয়াও দেওয়া হইল। 

৬ই এপ্রল ও সামারক আইন 

এ সময়ে গান্ধীজন ইয়ং হীন্ডিয়া” সম্পাদনের ভার নিজের হাতে লইয়া- 
ছিলেন। প্রার্ত সপ্তাহে তাঁহার লেখা এই পন্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকল, 
সমস্ত দেশ জাঁড়য়া তাহা অসন্তোষের সূন্টি কারল। তান আহংস 
সত্যাগ্রহের কথা ঘোষণা করিয়া 'দিলেন। একটা দিনও "স্থির করিয়া 
দিলেন, এ 'দিনাটতে দেশবাসীরা সকলে উপবাস করিবে, নিজের নিজের 
ধর্মমন্দিরে ও মসজিদে প্রার্থনা কারবে, মিছিল বাঁহর কাঁরয়া সম্ধ্যাবেলায় 
সভা কাঁরবে, সেখানে সকলে কালা আইনের প্রাতিবাদ করিবে । প্রাতিবাদ 
সভা তো বরাবর হইয়া আঁসতোছল। কন্তু এই 'দনাটির খুব একটা 
গুরুত্ব ছিল। প্রথমবারের আন্দোলনে ক্ষেত্র বেশ প্রস্তুত হইয়া 'গিয়াঁছল। 
এ দিনের হরতাল এত প্রচণ্ড হইয়াছিল যে, ইহার পূর্বে এরূপ হরতাল 
কখন দেখা গিয়াছিল ক না সন্দেহ। শহরের সব দোকানপাট বন্ধ ছিল, 
যানবাহনের চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছল। গ্রামবাসীরা সৌদন গোরুর 
গাঁড় ও লাঙ্গল চালানো বন্ধ রাখিয়াছিল। এই খবর কিভাবে সর্বন্ 
পেশছিয়া গিয়াছল তাহা বাঁলতে পার না। তখনও তো কংগ্রেসের শাখা- 
প্রশাখা এতদূর ছড়াইয়া পড়ে নাই, কংগ্রেস এত শাস্তমান প্রাতম্ঠানও হয় 
নাই যে দূরতম গ্রাম পর্যন্ত এঁ সংবাদ পেশছাইয়া দিতে পারে; তব্ এই 
অদ্ভুত ব্যাপার ঘাঁটল! 

পাটনায় প্রাতবাদ সভা প্রভাতি কাজ 'তৎপরতার সঙ্গে কাঁরতে 
থাঁকলাম। গান্ধীজীর চিঠিপর্ও যখন-তখন পাওয়া যাইত। কিন্তু 
বিশেষ সব কথা “ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে পাইতাম। মজহর-উল-হক সাহেব আর 
সৈয়দ হাসান ইমাম যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইতেন। মজহর-উল-হক সাহেব 
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তো সে সময়ে 'দল্লী কাউীন্সিলে গিয়াছলেন; কিন্তু হাসান ইমাম সাহেব 
সভাসামাতিতে যাইতেন। এীদন হরতালের কথা প্রথম হইতেই সব দোকান- 
দারদের বলা হইয়াছিল। সকলে রাজ হইয়া গিয়াছল; ন্তু একজন বড় 
দোকানদার রাঁজ হইতোছিল না। এই কথা হাসান ইমাম সাহেব পযন্ত 
পেশীছয়া গেল। আমাকে সঙ্গে করিয়াই তান এ দোকানদারের দোকান 
পযন্ত গেলেন। সেখানে পেশছিয়াই তিনি নিজের ট্যাপ খুলিয়া বুড়া 
দোকানদারের পায়ের উপর রাখিলেন। সে তো ভোঁ হইয়া গেল। বাঁলতে 
লাগিল : আপাঁন এ কি করলেন, আপনার হকুমই আমার পক্ষে যথেষ্ট 
হোত। ফলে হইল এই, সমস্ত শহরে হিন্দুরই হউক ক মুসলমানেরই 
হউক, একটা দোকানও খুলল না। শহরের সমস্ত দৌকান বন্ধ থাকল, 
তা চাই সে সোনা-রুপারই হউক আর শাক-শবাঁজরই হউক । এীঁদন যে 
মাছল বাঁহর হইয়াছিল তাহাও ছিল অদ্ভুত। গুলজারবাগ হইতে 
আরম্ভ করিয়া প্রায় শহরের কেল্লা পর্য্ত-_- যেখানে সভা হইবার কথা 
ছিল-_ লম্বা মিছিল বাহির হইল, সকলের আগে খাল পায়ে হাসান ইমাম 
সাহেব ছিলেন, পিছু ছু আমরা সকলে । কেল্লার ছোট ময়দানে যে 
সভা হওয়ার কথা ছিল, তাহা সেখানে হইতে পারল না; কারণ জায়গা 
ছিল কম। গঙ্গার ধারে বালুর উপর সভা কারতে হইল। আমরা সকলে 
ভয় পাইয়াছলাম যে এত বড় সভায় কোথাও প্াীলশের সঙ্গে সংঘর্ষ না 
হয়: 'ন্তু কিছুই হইল না। সোঁদনের কাজ খুব শান্তি ও উৎসাহের 
সঙ্গে শেষ হইল। 

কয়েকাঁদন পূর্ব হইতেই গান্ধীজী 'িখিয়া পাঠাইয়াছলেন যে, এই 
সব সত্যাগ্রহীদের নিকট হইতে এক প্রাতিজ্ঞাপন্র সই করাইয়া লইতে হইবে, 
যাহাতে এ কথা থাকে যে, উহারা আহংসা পালন কাঁরতে গিয়া সেই সব 
আইন মানিবে না যাহা ভাঙবার আদেশ এক মনোনীত কাট দিবে, আর 
এজন্য যে সাজা হইবে তাহা খুশি হইয়া ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত 
হইবে। এ পর্যন্ত কাট কোন্ কোন্ আইন ভাঙিতে হইবে তাহা বলে 
নাই। ইহার পরে দেশে নরম দলের কেহ কেহ ও সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে 
কেহ কেহ খুব টীকাঁটিপ্পনীও কাঁটিলেন। কিন্তু গান্ধীজী বিচলিত 
হইলেন না। বিহারের সেই প্রতিজ্ঞাপত্র আমার নিকটেই আসিল। হাসান 
ইমাম সাহেব তাহাতে সই কাঁরলেন। আম এবং অন্যান্য কেহ কেহও 
সই কাঁরলাম। 

৬ই এপ্রলের দেশময় সভা ও হরতাল খুব সফলত। ও সমারোহের 
সঙ্গে হইল। দিল্লীতে যে সভা হয় তাহা খুব উচ্চ শ্রেণীর । হিন্দ? 
মুসলমান এঁক্য এত বাঁড়য়া িয়াঁছল যে, উভয়ে "পাশাপাশি দাঁড়াইয়া 
সরকারি গুলি খাইল। মিছিলের নেতা স্বামণ শ্রদ্ধানন্দ নিজের বুক 

৯১০ 
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পাতিয়া দিলেন, সরকার যাঁদ চাহেন তো গুলি মারুন। মুসলমানদের 

উপর এতটা প্রভাব পাঁড়ল যে, তাহারা স্বামণ শ্রদ্ধানন্দকে লইয়া গিয়া 

জুম্মা মসাঁজদে তাঁহাকে দিয়া বন্তুতা করাইল। সেখানে ছোটখাটো যে 
দাঙ্গাহাঙ্গামা হইল, তাহা শান্ত কারবার জন্য গান্ধীজী 'দল্ল রওনা 
হইলেন। কিন্তু পঁথিমধ্যেই, "দিল্লীর নকটবতর পালোয়াল স্টেশনে 

সরকারি হূকুম অনুসারে তাঁহাকে ট্রেন হইতে নামাইয়া এক অজ্ঞাত স্থানে 
পাঠানো হইল। মহাদেব দেশাই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তিনি সেখান হইতে 
একা বোম্বাই আভমূখে রওনা হইলেন। পথে তান আমাকে তার করিয়া 

জানাইলেন যে, গান্ধীজী গ্রেপ্তার হইয়া অজ্ঞাত স্থানে প্রেরিত হইয়াছেন, 
আম যেন শীঘ্র বোম্বাই পেশছিয়া তাঁহার সঙ্গে একত্র মিলত হই। 
টোলগ্রাম পাইয়াই আম বোম্বাই রওনা হইয়া গেলাম। পথেই যে খবরের 
কাগজ পাইলাম তাহা হইতে জানিতে পারলাম যে, সংবাদ পেশছামান্র 
কয়েক জায়গায় দাঙ্গা শুরু হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে পাঞ্জাবের কয়েকাঁট 
শহর, আমেদাবাদ ও বোম্বাই আছে। দুই দিন পরে আম যখন বোম্বাইয়ে 
আঁসয়া পেপাঁছলাম ততক্ষণে সেখানে শান্তি স্থাপিত হইয়া "গিয়াছে 
গান্ধীজনীকে পালোয়াল হইতে বোম্বাই লইয়া যাওয়া হয়; সেখানে গিয়া 
তাঁহাকে ছাঁড়য়া দেয়। গান্ধীজী বোম্বাই পেশছিলেন বালিয়া দাগ্গা জোর 

হইল না, শীঘ্রই ঠান্ডা হইয়া গেল। কিন্তু আমেদাবাদ হইতে খারাপ খবর 
আঁসল। গান্ধীজী সেখানে যাইবার জন্য রওনা হইয়া গিয়াছিলেন। 

মহাদেবভাইও বোম্বাই পেশছিয়া তাঁহার সঙ্গই লইলেন। বোম্বাইয়ে 
পেপীছয়া শুনিলাম যে, উ*্হারা দুই জনে আমেদাবাদ চাঁলয়া গিয়াছেন। 
আমও এীদন সন্ধ্যার গাঁড়তে আমেদাবাদ রওনা হইলাম। পরের দন 
সকালবেলা স্টেশন হইতে বাঁহরে আসিয়া দেখিলাম, গোরা সেপাইদের 
পাহারা বাঁসয়াছে আর শহরে সামারক আইন জার হইয়াছে। কোনও 
প্রকারে টাঙ্গা কারয়া সবরমতা আশ্রমে পেশছিলাম। সেখানেও গান্ধীজী 
আসায় লোকে শান্ত হইয়া গিয়াছল। দাগ্গাহাগ্গীমা কমিয়া গিয়াছিল। 
আম পেশছিবার কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই সামাঁরক আইনও উঠাইয়া লওয়া 
হইল, কিংবা হয়তো প্রথমেই উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। সেখানে শান্তি 
বজায় রাখিবার ব্যবস্থা কাঁরয়া গান্ধীজী এ্রীদন কি তাহার পরের দিন 
রান্নের গাঁড়তে বোম্বাই রওনা হইলেন। আমিও সঙ্গে 'ছিলাম। 

ইহার মধ্যে পাঞ্জাবে দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর আসিতে থাকল, গান্ধীজী 
তাহাতে খুব ভাবনার মধ্যে পাঁড়য়া গেলেন। জালিয়ানওয়ালা বাগের 
(হত্যাকাণ্ড ইহার মধ্যেই হইয়া গিয়াছিল। সামান্য কিছু খবর পাওয়া 

পারা যায় নাই। এইটুকু অবশ্য জানতে পাঁরয়াছিলাম যে, পাঞ্জাবের 



পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড, খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ ২৪৭ 

অবস্থা অত্যন্ত ভয়ংকর রূপ ধারণ করিয়াছে। গাম্ধীজী ভাবতে 

লাগিলেন, এই অবস্থায় সত্যাগ্রহ চালানো ঠিক হইবে না। তান সেই 
রানে আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের রাস্তায় রেলগাঁড়তেই নজের আঁভম্মত 

সত্যাগ্রহ স্থাঁগত রাখার কথা বুঝাইয়া বলেন। আমরা রেলগাঁড়তেই 
তাহা পাঁড়য়া ফোলিলাম। বোম্বাইয়ে পেপছিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য 

তাহা দেওয়া হইল। 

বোম্বাইয়ে বেশ কিছাদিন থাঁকলাম। সেখানে নাঁখল ভারত 'হন্দী- 
সাহিত্য-সম্মেলনের আঁধবেশনে যোগ দিলাম, উহা তখন বোম্বাইয়েই 
হইতেছিল। তাহার পর পাটনায় চাঁলয়া আঁসিলাম। সত্যাগ্রহ স্থাগত 

হইয়া গেলে আবার আম নিজের ওকালাঁতিতে লাগিয়া গেলাম। 

পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড, খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ 

সত্যাগ্রহ তো বন্ধ হইল, কিন্তু দেশে অসন্তোষ বাঁড়য়াই চাঁলল। ওাঁদকে 
পাঞ্জাবে সামারক আইনের নামে' অত্যাচার-অবিচার হইল । জনসাধারণকে 
অপমান করা হইল। হাজার হাজার লোককে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইল। 
সব খবরই কিছ কিছু বাহিরে আসিল; কিন্তু পুরা খবর কেহ পাইত 
না। নিজেদের মধ্যে মিলনের ভাব এত বোঁশ ছিল যে, 'হন্দ; মুসলমান 
শিখ সকল বিষয়ে পুরাপুরি একত্র থাঁকিত। একসঙ্গে গুলি খাইত, 
লাঠির আঘাত সহ্য কাঁরত, জল খাইত, মাঁটতে বুকে হাঁটিত, অথবা 
হাওয়াই জাহাজের গোলায় মারা পাঁড়ত। এখানে সেই হত্যাকান্ডের 
সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে না। উহা তো কংগ্রেস কামটির 
রিপোর্ট হইতে পড়া চাই। সাহসা পাঞ্জাবীদের উপর অত্যাচার হইতেছে, 
এই সংবাদ পাঞ্জাবের বাহিরে আসতে পারিত না। না পারত কেহ 
পাঞ্জাবে যাইতে, না পারিত সেখান হইতে বাহিরে আসিতে, টেলিগ্রাম কি 
পত্র সেখানে যাইতেই পারিত না। সামারক আইন উঠাইয়া লইলে তবে 
সব কথা জানা গেল। দেশে ভয়ংকর রোষাগ্মির সৃম্টি হইল। 

এঁ বংসর কংগ্রেসের আঁধবেশন অমৃতসরে হইবার কথা ছিল, যেখানে 
জালিয়ানওয়ালা বাগে হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে । সামারক আইনের ফলে 
সমস্ত পাঞ্জাব বড়ই শ্রান্ত হইয়া পাঁড়য়াছল। ভয় হইতোছিল যে, হয়তো 
সেখানকার লোকেরা কংগ্রেসের আয়োজন কারতে পারবে না। কিন্তু 
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স্থর হইল যে, ষেরূপেই হউক কংগ্রেসের আধবেশন অমৃতসরেই কাঁরিতে 
হইবে। হইলও সেইরুপ। পণ্ডিত মৃতিলাল নেহরু সভাপতি নিরাচিত 
হইলেন। আম এই কংগ্রেসে যোগ দিই নাই। ভিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে 
কংগ্রেস হইবে, আর দোসরা জান:য়ার হইতেই বাবু হরিজশীর মকদ্দমা 
আরম্ভ হইবার কথা । তিনি আমাকে আটকাইলেন। পশ্ডিতজীরও এ 
মকদ্দমায় কাজ কারবার কথা 'ছিল। কিন্তু তানি কিছ দোঁর কাঁরয়া_ 
কয়েক দিন পরে_ আসিয়া পেপাছিলেন। ততাঁদন নৃপেন্দ্রনাথ সরকারই 
(স্যর এন. এন. সরকার) অন্য কয়েকজন উাঁকল ও ব্যারিস্টার লইয়া কাজ 
শুরু করিয়া 1দয়াছিলেন। ১৯২০ সালের জানুস্ারি হইতে অক্টোবর 
পর্যন্ত আমি আরাতে এঁ মকদ্দমার জন্য হাজির ছিলাম। কখনও কখনও 
দুই-একাদনের জন্য ছুটি পাইলে পাটনায় যাওয়া-আসা কাঁরতাম, বিশেষ 
কাঁরয়া আমার বড় ছেলে মৃত্যু্জ়কে দোখতে আসতাম, সে তখন কালা- 
জবরে ভূলিতেছিল, তাহার চিকিৎসা পাটনাতে হইতেছিল। কখনও বা 
মক্ধেলের কাজেই আঁসতাম। কিন্তু এই দশ-মাস প্রায় বমরি মকদ্দমাতেই 
লাঁগিয়াছলাম। 

পাঞ্জাবে সামারক আইন উঠিয়া যাইবার পর গভর্নমেন্ট এক কমিটি 
নিযুক্ত করলেন, সেখানকার সমস্ত ঘটনা তদন্ত করিরার ভার এই কমিটির 
হাতে দেওয়া হইল। লর্ড হাশ্টার বিলাতের এক জজ ছিলেন, তাঁহাকে 
এই কাঁমাটর সভাপাঁতি করা হয়। কংগ্রেসের দিক হইতে প্রথমে এই 
কামটির সমক্ষে অত্যাচারের বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপাস্থত করার কথা 'স্থর 
হয়। কয়েকদন ধাঁরয়া এই কাজ হইলও বটে। কিন্তু কোনও কোনও 
বিষয়ে মতভেদ হইলে কংগ্রেস এই তদন্ত হইতে সরিয়া গেল। কংগ্রেস 
এক স্বতন্ত্র তদন্ত কাঁমাটি গঠন করিয়া তাহার হাতে এই কাজের ভার দিল; 
গভরন্নমেন্টের দিক হইতে হাণ্টার কমিটি এই কাজ কাঁরতেছিল। হাশ্টার 
কমাটর 'নকট যখন ঘটনার পর ঘটনার কাহনী আসিতে লাগল এবং সব 
কথা খবরের কাগজে ছাপা হইতে থাকিল, তখন প্রথম লোকে বুঝিতে 
পাঁরল যে কী ভীষণ অত্যাচার পাঞ্জাবে হইয়াছে । পাঞ্জাবের অত্যাচারের 
সংবাদ বাঁহরে যতই ছড়াইয়া পাঁড়তে লাগল, দেশে অসন্তোষ ও রোষ ততই 
বাড়তে থাঁকল। কংগ্রেস কাঁমাটর তদন্তও প্রায় এই সময়েই হয়। এজন্য, 
গান্ধীজন, দেশবন্ধ্ দাশ, জয়াকর, আব্বাস তৈয়বজণ প্রভাত পাঞ্জাবের গ্রামে 
গ্রামে জেলায় জেলায় খুব ভ্রমণ কাঁরতে লাগিলেন। দুইটি কাঁমাঁটর 
রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। 

ওঁদকে তুর্কির সঙ্গে ইংরেজের ব্যবহারে মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ 
চণ্টলতা আরম্ভ হইল। অমৃতসর কংগ্রেসের সময়েই মৌলানা সোঁকত 
আলি, মৌলানা মহম্মদ আলি; মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভাতি 
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পাইলেন। ইহারা খিলাফত সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের জন্য 

সমস্ত দেশময় খিলাফত কাঁমিট স্থাঁপত কারলেন। মুসলমানেরা এতই 
ক্রুদ্ধ ছিল যে, সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করিতে চাঁহতোছল; 'কন্তু কি 
করা যাইবে, কিভাবে করা যাইবে, তাহা ্থর করিতে পাঁরতোছল না। 
এদিকে পাঞ্জাবের হত্যাকান্ডের দরূন অন্য সকলেও অসন্তুন্ট 'ছিল। 
রাউলট আইনও লোকে ভোলে নাই। ইহারা সকলে মাঁলত হওয়ায় দেশে 
এক ভয়ংকর অবস্থার সৃন্টি হইল। খিলাফত কাঁমাট ও কংগ্রেস কামাঁট, 
একে অন্যের আরও নিকটে আসিয়া যাইতোছল। অনেক 'হিন্দুও 
খিলাফত কামটির সদস্যপদ গ্রহণ করিল, অর্থ 'দয়াও তাহার সাহায্য 
কারল। ওাঁদকে মুসলমানেরাও আঁধক সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ 'দিতে 
লাগল। যখন হান্টার কামাট ও কংগ্রেস কাঁমাটর রিপোর্ট বাহর হইল, 
তখন তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনার জন্য নাঁখিল ভারত কংগ্রেস কমাটর 
এক আঁধবেশন কাশনতে হইল। আমিও সভ্যরূপে তাহাতে যোগ 'দিলাম। 

আ'লি-ভাইদের সঙ্গে গান্ধীজীর অত্যন্ত ঘাঁনন্ঠতা হইল। তিনি 
খিলাফত কাঁমাঁটতে যোগদান কারলেন। কাশীর আঁধবেশনের অজ্পই 
পর্বে, প্রয়াগে খিলাফত কাঁমাঁটর বৈঠকে তিনি আঁহংস অসহযোগের 
কার্কক্রম, সর্বপ্রথম ১৯২০ সালের এীপ্রল মাসে পেশ করেন। খিলাফত 
কিট তাহা মঞ্জুর কারল এবং স্থির করিল যে, উহা কার্যত গ্রহণ 
কারবে। সঙ্গে সঙ্গে মৌলানারাও ধর্মের দিক "দিয়া ইহাকে সজোরে 
সমর্থন কারলেন এবং এক ফতোয়া বাঁহর করিয়া সরকারের সঙ্গে কোনও 
প্রকার সহযোগকে “হারাম” বাঁলয়া ঘোষণা করিলেন। কাশীতে কংগ্রেস 
কাঁমট 'স্থর কারলেন যে, সমস্ত কথা 'বচার কাঁরয়া দেশকে ক কারিতে 
হইবে তাহা 'িধরিণ কারবার জন্য কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন করা 
হইবে। এ আঁধিবেশন কাঁলকাতায় হইবে বাঁলয়া স্থির হইল। লালা 

আসিয়াঁছলেন, তাঁহাকে সভাপাঁত নিবচিন করা হইল । সমস্ত দেশে 
অসহযোগের আলোচনা হইতে লাঁগিল। গান্ধীজী খানিকটা স্থানে স্থানে 
ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, খানিকটা 'লাঁখলেনও বটে। এই সব 
আয়োজন হইতে হইতেই ১৯২০ সালের ১লা অগস্ট লোকমান্য তিলকের 
দেহান্ত ঘঁটল। | 

১৯২০ সালের এপ্রলে মৌলানা সৌকত আলি পাটনায় আসলেন, 
তখন এক বড় সভা হইল। এঁ দিন পাটনায় ছিলাম বাঁলয়া আমিও এই' 
সভায় যোগদান করিলাম । গান্ধীজর মত ও কার্যপল্থার সঙ্গে তো 
আমার পারিচয় ছিলই। আরাতে পণ্ডিত মাঁতলাল নেহর্ ও দেশবন্ধ 
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দাশ দুই জনেই ডুমরাঁও রাজ ও হারিজীর 'বর্মার' মরুদ্দয়ায় দই পক্ষে 
নযুন্ত ছিলেন। আম তো পঁণ্ডিতজীর সঙ্গেই কাজ কারিতৌছিল্লাম, 
তাঁহার সঙ্গে রাজনোৌতিক অবস্থার বিষয়েও আলাপ-আলোচনা কারতাম। 

?তাঁন কখনও কখনও দেশবন্ধূর সঙ্গেও আলাপ কারতেন। এইজন্য আম 

সমস্ত কথাই জানিতাম। পাটনায় যখন মোলানা সৌকত আলি অসহ- 
যোগের কার্যক্রম বর্ণনা কারল্পেন, তখন তানি উপাস্থত লোকদের 'জজ্ঞাসা 
কাঁরলেন, তাহারা এজন্য কতদূর তৈরি আছে; আমাকে এ বিষয়ে কিছ 
বাঁলবার জন্য অনুরোধ করা হইলে আমি এ সভায় সর্বপ্রথম অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দিব বলি। এ পর্যন্ত কংগ্রেস কোনও সিদ্ধান্ত করে 
নাই, কার্য্রমও সম্পূর্ণভাবে স্থির হয় নাই। কিন্তু আমি বাঁলয়া দিলাম, 
দেশ ঘাঁদ অসহযোগ কাঁরবে 'স্থর করে, আর তদনুসারে যাঁদ অসহযোগ 
আরম্ভ হয়, তবে আমিও পিছাইয়া থাকিব না। তখন পর্যন্ত প্রকাশ ছিল 
যে, অসহযোগে ওকালাঁতি ছাড়তে হইবে, কাউন্সিলে যাওয়া চলিবে না। 
আমি উাঁকল তো অবশ্যই ছিলাম। ইহাও আমার ইচ্ছা ছিল যে, ১৯২০ 
সালের নভেম্বর মাসে, নৃতন মণন্টেগু-চেমসফোর্ড বিধান অনুসারে যে 

পদের জন্য প্রার্থি হইব। এই আঁভপ্রায় অনুসারে আম চম্পারনে দুই- 
একবার কোনও কোনও জায়গা ঘুরিয়াও আঁসিয়াছিলাম। এক জায়গায় 
তো মজহর-উল-হক সাহেব পর্যন্ত আমার সদস্যপদ প্রার্থনার সমর্থনে 
গিয়াছিলেন। অসহযোগ আরম্ভ হইলে দুই-ই ছাড়তে হইবে! আম এ 
সভায় ঘোষণা করিয়া বাঁলয়া দিয়াছলাম যে, আম দুই-ই ছাঁড়ব। 
মৌলানা সৌকত আ'লর সঙ্গে আমার পূর্বের দেখাশোনা ছিল না; 
গান্ধীজী তাঁহাকে আমার বিষয়ে কিছ; বাঁলয়া থাঁকিবেন। সভা শেষ 
হইতেই আম চাঁলয়া আঁসলাম। সেখানে তাঁহার সঙ্লে দেখা হইল না। 
িন্তু 'তাঁন আমার খোঁজ করিয়াছলেন। যখন 'তাঁন রওনা হইবেন, 
আমি তখন স্টেশনে গেলাম। সেখানেই তাঁহার সঞ্গে প্রথম কথা হইল। 
সভার কথা ও গ্রান্ধীজন যাহা বালয়াছিলেন সে কথা তাঁহার মনে ছিল। 
এইজন্য তিনি খুব আদর করিয়া কথা বাললেন। আমার উৎসাহও 
বাড়াইলেন। এইভাবে হঠাৎ এই সভায় আমার ক্ষেত্রে অস্গহযোগের সত্র- 
প্রাত হয়, আর আম এঁ দিন ঘটনাক্রমে পাটনায় উপাস্থত ছিলাম বাঁলয়াই 
সে সভায় যাইতে পারয়াছিলাম। 

কংগ্রেসের বিশেষ আঁধবেগন সেশ্টেম্বরে হইবার কথা ছিল। বিহারের 
প্রাদেশিক রাজনোৌতক সম্মেলনও অগস্ট মাসে হই্বার কথ্া। অসহযোগ্ের 
প্লরল আলোচনা হইতেছিল। বিহারে প্রশ্ন উঠিল, প্লাদেশিক সম্মেলনের 
ম্পতি কাহারে করা হইবে ঃ লোকে আমাকেই 'নর্বচিত করিল। আমি 
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অসহযোগের পক্ষপাতদ ছিলাম; কিন্তু বালতে পারতাম না, প্রদশের 
লোকে ইহা মঞ্জুর রারবে কি না; ঘাঁদ মঞ্জুর করেও, তবে সময় আসিলে 
কতজন ইহাতে যোগ দিবে। এইজন্য আম শ্রীষুস্ত সাঁচ্চদ্রানন্দ 'পংহরে 
জিজ্ঞাসা কাঁরলাম যে, এই অবস্থায় আমার মত সভাপাঁতির আঁভভাষণে 
প্রকাশ করিয়া বলা, আর সম্মেলন যাঁদ আমার কথা স্বীকার না-করে তাহা 
হইলে এক সংকট উপাঁস্থত করা, আমার পক্ষে উচিত হইবে কি নাঃ 
1তনি বাঁললেন : নিজের মত ব্যস্ত কাঁরয়া বলার সম্পূর্ণ অধিকার আমার 
আছে, তাহা গ্রহণ করা বা না-করার আঁধকারও সম্মেলনের আছে; এই- 
জন্য সভাপাঁতর পদ গ্রহণে আমার কোনও বাধা নাই। 

আমি আরাতে মকদ্দমায় জড়াইয়া গিয়াছলাম। সেখানে নিজের 
আঁভভাষণ 'হন্দীতে 'লাখতে শুর কারলাম। প্রাদেশিক সম্মেলনের মতো 
প্রীতষ্ঞানে বা সভায় তখনকার 'দিনে হিন্দীতে আভভাষণ হইত না; 
ইংরেজীতেই প্রায় সব কাজকর্ম নিম্পন্ন হইত। একদিকে মকদ্দমার ভিড়, 
অন্যাদকে সম্মেলনের আঁভভাষণ-লেখা ও অবস্থার আলোচনা, সব মিলাইয়া 
আমি জবরগ্রস্ত রোগীর মত হইলাম। ভয় হইতে লাগিল, প্রাদেশিক 
সম্মেলনের জন্য বুঝি ভাগলপুর যাইতে পারব না। কিন্তু সময় আসিতে 
আসিতে, এতটা ভাল হইয়া গেলাম যে কোনও প্রকারে নিজের লিখিত 
বন্তৃতা লইয়া যথাসময়ে ভাগলপুরে পেপছিলাম। সেখানে সম্মেলনে যোগ 
দিতে পারিলাম। কিন্তু সম্মেলনের সম্মুখে উপাঁস্থত কঠিন সমস্যা এমন 
ছিল, যাহা ঘে-কোনও কমার মনে ভীতির সণ্গার কারিতে পাঁরত। 
আমার স্পম্ট ও দঢ় ধারণা ছিল যে, অসহযোগ আবশ্যক হইয়া পাঁড়য়াছে। 
কিন্তু আম ইহা জানিতাম যে, প্রদেশের সব পুরানো ও অনুভবশীল 
রাজনোতিক নেতা উহার বিপক্ষে । যাঁদও রাউলট বিলের প্রাতবাদের সময় 
হইতে সভায় লোকজন অনেক বোঁশ সংখ্যায় আসিত, তবু অসহঘোগের 
পথে তাহারা কতদূর সঙ্গে থাকিবে সে-কথা বলা কঠিন ছিল। সম্মেলনে 
বড় বড় নেতাদের অনেকে উপাস্থতই হন নাই। তাই যাঁদ সম্মেলন আমার 
কথায় অসহযোগের নীতি গ্রহণ করে তবে তাহার অর্থ ইহাই হইবে যে, 

তাহাকে কার্ষে পাঁরণত করার ভার বোশর ভাগ আমাদেরই উপর পাঁড়বে__ 
আমরা কতদূর তাহা চালাইতে পারিবঃ এই ধরনের অনেকানেক প্রম্ন 
মনকে মথিত কারতেছিল। “কিন্তু আমি জানতাম, নবীনেরা অধিকাংশই 
আমার সঙ্গে। 

বাব ব্লজকিশোরপ্রসাদ, ধরণীধরবাব্ প্রভৃতি অসহযোগ প্রবলভাবে 
সমর্থন কঁরিতোৌছলেন। ইহারা ছাড়া মুসলমান তো প্রায় সকলে খদব 
উন্মাদনার সঙ্গে ইহাতে যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। মজহরু-উল-- 
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নূরূল্ হাসান্ প্রভৃতিও অবশ্যই সঙ্গে থাঁকতেন। . কিন্তু মুসলমানদের 
মধ্যেও হাসান ইমাম সাহেব, নবাব সরফরাজ হোসেন খাঁ প্রভৃতি যাহারা 
সর্বদা জনসাধারণের কাজে আঁসয়া জোটেন, তাঁহারাও বিরোধী দলে 
ছিলেন। একাদকে ছিল অধিক আঁভজ্ঞতা ও বহুদিনের জনসাধারণের 
সেবা, অন্যাদকে উৎসাহ, দেশের অবস্থাজনিত অসহ্য আঁস্থরতা, আর 
সম্মুখে লাফাইয়া পাঁড়বার তৎপরতা । ঈশ্বরের নাম লইয়া আম এই 
সেবার ভার গ্রহণ করিলাম ও খোলাখুলি অসহযোগ সমর্থন করিলাম। 

সম্মেলন আমার কথা মায়া লইল, বিপুল ভোটাধিক্যে অসহযোগের 
[সদ্ধান্ত সমর্থন কাঁরল, আর বহারের অবস্থার প্রাত দৃষ্টি রাঁখয়া কার্ষ- 
ক্রম প্রস্তুত করিবার জন্য এক কমিটি গঠন কাঁরল। বাব ব্রজকিশোর- 
প্রসাদই ছিলেন তাহার নেতা । তাঁহার দৃঢ় মত ছল যে, এই অসহযোগ, 
শখলাফতের অন্যায়কে দূর করা ও পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কংগ্রেসের 
দাবি পূরণ করা ছাড়াও, স্বরাজের জন্যও সংকল্প গ্রহণ করা যাক। তখন 
পর্যন্ত যত সভাসামাতি হইত, অথবা সংবাদপন্রে যাহা কিছ লেখা বাহির 
হইত, তাহার মধ্যে খিলাফত ও পাঞ্জাব হত্যাকান্ডকেই অসহযোগের কারণ 
বালয়া নির্দেশ করা হইত । ব্লজকিশোরবাব্ তাহাতে “্বরাজ' জ্যাঁড়য়া দয়া 
(যতাঁদন স্বরাজ না পাওয়া যায়) তাহাকে একপ্রকার স্থায়িত্ব দিতে চাঁহতে- 
ছিলেন। হইলও তাহাই । গুজরাটে প্রাদেশক রাজনোৌতিক সম্মেলন 
হইল, আর সেখানে ভাগলপুর সম্মেলনের দুই চার দিন পূর্বেই অসহ- 
যোগ সমর্থন করা হইয়াছিল। যতদূর মনে আছে, বিহার ও গুজরাটই 
দুইটি প্রদেশ, যাহাদের প্রাদোঁশক সম্মেলন, কাঁলকাতা কংগ্রেসের বিশেষ 
আঁধবেশনের পূর্বে অসহযোগ সমর্থন কাঁরয়াছিল। ভাগলপুর সম্মেলনের 
সময় গান্ধীজী সম্মেলন যাহাতে অসহযোগ সমর্থন করে সেজন্য টোলগ্রাম 
কাঁরয়াছলেন। 

কলকাতা কংগ্লেসে আঁম যাইতে পাঁর নাই। দেশবন্ধু দাশ ও 
পণ্ডিত মাঁতলালজী 'গিয়াছলেন। সেই সময় শ্রীন্পেন্দ্রনাথ সরকার 
আমাদের পক্ষ হইতে যান্তি প্রদর্শন কাঁরতেছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যের 
জন্য আমার আরাতে থাকা আবশ্যক ছিল। কংগ্রেস খুব আড়ম্বরের সঙ্গে 
হইল। শেষে পাণ্ডিতজীী অসহযোগ সমর্থন করিলেন এবং তাহা বিপুল 
ভোটাধিক্যে গৃহীত হইল। সেখানে খিলাফত ও পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড 
ছাড়া স্বরাজকেও অসহযোগের কারণ বাঁলয়া নরেশ করা হইল। 

এই সময়ে বোতিয়াতে বিহার প্রদেশের হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের 
অধিবেশন হয়। আম তাহাতে যোগ 'দিয়াছলাম। সরুজপুরার রাজা 
রাধিকারমণপ্রসাদ সিংহজী তখনকার দিনে এক সাহসণ প্রভাবশালণ গদ্য- 
লেখক ছিলেন, তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে যে 
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আঁভভাষণ দেন তাহা এত মনোহর ও সন্দর, তাহার ভাষা ও ভাব দুইয়ের 
এত ভাল সংমিশ্রণ ছিল যে, তাহার প্রভাব আজও আমার হৃদয়ে আছে। 
বেতিয়াতেই আমাকে ম্যালোরিয়া আক্রমণ করে। ছাপরায় পেশীছিয়া আঁম 
খুব অস্দস্থ হইয়া পাঁড়লাম। . 

কলিকাতা কংগ্রেসের অল্পাঁদন পরেই নাঁখল ভারত কংগ্রেস কামাঁটর 
এক বৈঠক হইল, তাহাতে অসহযোগ বিষয়ে প্রস্তাবকে কার্ধে পরিণত 
কারবার কথা আলোচনা হয়। অসহযোগের প্রস্তাব গৃহনত হইয়া গেলে 
আমার নিকট এখন ওকালাতি ছাঁড়য়া 1দবার প্রশ্ন বাস্তবরূপে দাঁড়াইল। 
পণ্ডিতজী ও আমি যে মকদ্দমায় কাজ করিতে ছিলাম, তাহাও প্রায় শেষ 
হইতে চাঁলল- অল্প 'দন পরে শেষ হইয়াও গেল। তখনকার মত তো 
তাহা হইতে ফুসরত পাইলাম, কিন্তু সে মকদ্দমা এ পর্যন্ত গিয়া থামবার 
নয়। যে পক্ষেরই হার হউক, উহার আঁপল হাইকোর্ট ও "প্রীভকাউীন্সিল 
পর্যন্ত অবশ্য গড়াইবে। বাবু হরিজী চাঁহতোছলেন যে, আম অন্তত 
তাঁহার এই মকদ্দমায় প্রয়োজনমত তাঁহার কাজ কারয়া দিই। আমি উহা 
লইয়া যথেষ্ট কাল কাজ করিয়াছি, তাঁহার নিকট হইতে টাকাও পাওয়া 
গিয়াছে, অতএব আমি তাঁহার এই অনুরোধ ঠেলিতে পার নাই। কিন্তু 
এ সময় স্থির করিলাম যে, উহা ছাড়া নূতন মকদ্দমা হাতে লইব না। 
হ্যা, হাতে যেসব পুরানো মকদ্দমা ছিল িবশেষত যাহার জন্য কিছু টাকা 
লইয়াছলাম--তাহার বিষয়ে এখনও কিছু স্থির কারতে পারলাম না। 

দাদার নিকট হইতে আমি কোনও মত লই নাই। কিন্তু দাদা ব্াঝয়া- 
ছিলেন যে, আম এখন ওকালাতি ছাঁড়য়া দিব। তাঁহার আশা ছিল আম 
কিছ টাকাপয়সা রোজগার করিয়া, বাঁড়র অবস্থা বিশেষ ভাল ছল না, 
তাহার একটু উন্নাতি কার। কিন্তু তিনি আমার সংকজ্পের কথায় তখন 
কিছুই বাঁললেন না। অন্যান্য বহুলোকেও ওকালাঁত ছাঁড়য়া দিল। 
সাধারণত লোকে বাঁঝয়াছল ষে, এক বৎসরের পর সকলে নজের 'নজের 
কাজে 'ফাঁরয়া আসতে পাঁরবে। এই ভাঁবয়া লোকের আরও একপ্রকারের 
সাহস বাড়য়া গেল। যখন হইতে ভাগলপদূর কনফারেন্সে ও তাহার পরে 
কলিকাতা কংগ্রেসে অসহযোগের কারণের মধ্যে স্বরাজের কথাও জ্যাড়িয়া 
দেওয়া গেল, তখন হইতে আম বুবিয়াছিলাম যে এখন দীর্ঘাঁদন ধাঁরয়া 
অসহযোগ চলিবে; কারণ ব্রিটিশ গভরনমেন্ট স্বরাজে তাড়াতাঁড় রাজ 
হইবে না। মহাত্মাজী বাঁলতেন, যাঁদ খিলাফত ও পাঞ্জাবের বিষয়ে গভর্ন 
মেন্টকে.আমাদের দাঁব পূরণ কাঁরতে বাধ্য কাঁরতে পার, তাহা হইলে 
উহাই হইবে স্বরাজের সূচনা, তাই "তান প্রস্তাবে প্রথমে স্বরাজের কথা 
রাখেন নাই। এইজন্য তাঁহার দৃম্টিতে “বরাজ” কথাটা জ্যাড়য়া দেওয়ার 
জন্য আন্দোলনের সামা বা উগ্র রূপ বাড়ে নাই। 



৯১৫৪ আত্মকথা 

অসহযোগ বন্ধুর সভা হইল। সেখানে ওকালতি ছাড়িরার কথা উঠিল। 

আমি বাললাম, যে মকদ্দমা হাতে আছে তাহার বিষয়ে অস্নাবধা হইতে 
পারে; কারণ আমরা মক্কেলের কথায় বাঁধা আছি, বিশেষত যেখানে পয়সা 
লইয়া ফেলিয়াছি সেখানে তো ছাঁড়তেই পার না। কয়েকজন বন্ধু 
ইহাকে একপ্রকার ওকালাতি চালাইবার বাহানা বাঁলিয়া মনে করিলেন। 

আমি শুধু নিজের জন্য এর্প বাঁল নাই; তাঁহারা কিন্তু মনে কাঁরলেন, 
আমি নিজের বেলায়ই এই সুবিধা অন্যের নামে লইতে চাই। কথাটা এই, 
এক বংসর আরায় চাঁলয়া যাওয়ায় হাইকোর্ট হইতে প্রায় গর-হাজির 
থাঁকতাম। এইজন্য এত "দিনে প্রথমকার মকদ্দমা প্রায় শেষ হইয়া গ্িয়া- 
ছিল; নৃতন মকদ্দমা তো হাতে আসেই নাই। এইভাবে আমাদের হাতে 
যত মকদ্দমা আসত, তাহার সংখ্যা খুব কম হইয়া 'গিয়াছল, তাহা 
হইলেও বোঁশ সংখ্যায় মকদ্দমা পাইতাম বাঁলয়া কয়া গ্িয়াও যাহা ছিল 
তাহাই যথেষ্ট। আমি নিজের কথা ধাঁরয়া থাকলাম; কিন্তু বাস্তবিক এ 
বমরি মকদ্দমা ছাড়া আর কোনও মকদ্দমায় আমার হাইকোট যাইবার ডাক 
আসিল না। হয় মক্কেল আমাকে ছাঁড়য়া দিল, নয়তো আমি টাকা লইয়া 
থাকলে তাহা 'ফিরাইয়া দয়া ছুটি লইলাম, না হইলে অন্য কোনও 
বন্ধুকে আমার জায়গায় কাজ কাঁরতে বাঁলয়া 'দলাম, তাহাতে মকেলও 
রাজ হইয়া গেল। 

দ্বিতীয়ত, সরকার ও সরকার-সম্পাঁকত স্কুল কলেজ বর্জন। আমার 
মন বলিতেছিল, ইহাতে আমরা বিশেষ সফল হইব না। বঙ্গভজ্গের সময় 

ছিলাম। সেখানেও রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় খুলিবার চেস্টা করা হইয়াছল। 
সেই ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন" যাহাদের সাহাষ্য পাইয়াঁছল 
তাঁহারা শুধু রাজনাীতিজ্ঞ নহেন। স্যর গুরুদাস ব্যানার্জ ইহার এক 
প্রধান উৎসাহদাতা ও পৃঙ্ঞপোষক ছিলেন, তিনি হাইকোর্টের জজিয়াতি 
হইতে অবসর গ্রহণ কাঁরয়াছলেন, পূর্ে কলিকাতা ইউানিভারাসাটির 
জইস-চ্যানসেলরও ছিলেন। এইজন্য তান গভুর্নমেন্টের বিরোধিতাও 
বিশেষ গ্রাহ্য কারতেন না। কংগ্রেসে ও আন্দোলনের কার্যসূচীতেও 

বনের কথা ছিল না। তাহাতে কয়েকজন ভাল ভাল উৎসাহী ি্ব- 
বিধঠাপনের নামকরা ষূবক ইহাতে যোগ "দয়াছল। তাহাদের মধ্যে ছিলেন 
বিখ্যাত লেখক 'বিনয়কুমার সরকার, '্ষীন এম্. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান 
আঁধকার কাঁরয়া স্বর্ণপদক পাইয়াছলেন। ইহাতেও এ জাতীয় 'বদ্যাজয়ে 
তেমন উৎসাহ দেখা গেল না, কারণ সেখানকার শক্ষা পাইয়া ছাব্রেরা 
কোনও প্রকারে জীবিকা নির্ধহের রাস্তা পাইত না। এইজন্য আমার ভয় 



পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড, খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ ১৫৫৬ 

ছিল এখানেও য়াদ আমরা এবিষয়ে জোর 'দিই, তাহা হইলে ছাত্রদের মধ্যে 
বিশেষত অভিভাবকদের মধ্যে বৌশ উৎসাহ দেখা যাইবে না, আর এই 
কার্যরমও তাই জোরে চলিতে পারিবে না। বৈঠকে আমার এই মতও 
আম বলিয়াছিলাম, কিন্তু কয়েকজন বন্ধু আমার কথা তলাইয়া দেখিলেন 
না; তাঁহারা মনে রারিলেন, আমি বড় ভর, মিছামাছ অনাবশ্যক ভয়ের 
কথা বালতেছি। 

কথাটা এই যে, আমাদের দেশে বিদ্যা অর্থকরী। যে পাঁড়তেছে 
তাহাকে কিছু রোজগার কাঁরতে হইবে। তাহার জীবন এমন হইয়া যায় 
যে, সে পুরানো ধারায় থাকিতে পারে না। তাহার নিজের থাকা-পড়ায়ও 
বোঁশ খরচ লাগিতে থাকে। বাঁড়র লোকেরা আধুনিক শিক্ষা দিবার জন্য 
বোশি খরচ করে, আশা যে, এ শিক্ষা পাইয়া সে মূলধন রাড়াইতে যাঁদ নাও 
পারে, অন্তত তাহা বজায় রাখতে পাঁরবে। সে শিক্ষাও এমন যে, শিক্ষার 

শেষে সরকারি চাকার বা ওকালাতির মত পেশা ছাঁড়য়া অন্য কোনও কাজও 
জুটিত না। গোড়ার দিকে, যখন এই বিদ্যায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম 
ছিল, তখন লোকদের রোজগারও ছিল বেশি। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার 
প্রচার যতই বাড়তে লাগিল, শাক্ষিতদের সংখ্যা বাঁড়তে থাকল, ততই 
টাকাকড়ি রোজগারের সযোগ কমিয়া যাইতে থাকিল। কারণ যাহারা এই 
সব চাকরি ও পেশা গ্রহণ কাঁরবে তাহাদের সংখ্যা বাঁড়য়া গেল, ফলে 
জীবনসংগ্রাম কঠিন হইতে থাঁকল। এইজন্য, যাঁদও সরকার ইংরেজী 
শিক্ষা হইতেও ততখানি আশা করা যাইত না, তথাপি জাতীয় বিদ্যালয়ের 
পথে অথারজজন এখনও খুব কঠিন কথা ছিল। তাই আমার কথা ছিল, 
আমরা প্রথমে কার্ধক্রম অনুস্বারে ছেলেদের স্কুল কলেজ ছাড়তে বালব, 
যখন দেখিব তাহাদের সংখ্যা যথেস্ট হইয়া যাইতেছে তখন নিজেদের দিক 
হইতে বিদ্যালয় প্রীতির চেস্টা কাঁরব। ইহাও ভাবতে ছিলাম যে, বিদ্যালয় 
খুলবার পর তাহা চালাইতে হইবে। যাঁদ আমরা তাহা না করিতে পাঁর 
তাহা হইলে ইহার প্রভাব ভাল হইবে না। এইজন্য আম প্রথমে বিদ্যালয় 
খোলার বা পরাঁক্ষা লইবার পক্ষে ছিলাম না। 

উপরে যাহা কিছ. বাঁলয়াছি তাহার অর্থ ইহা নহে যে, আঁম আধ্নিক 
শিক্ষার তুটি বাঁঝতে পারতাম না। আমি' বাঁঝয়াছিলাম যে, আধুনিক 
শিক্ষা একেবারে নিচ্ষল। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হয় বালয়া 
ইহাতে সময় ও শান্ত খুব নম্ট হয়। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দলে যে 
স্বাভাবক মানাঁসক 'বকাশ হয়, ইহাতে তাহা হইতে পারে না। একথা 
স্পস্ট যে, যেখানে শব্দের অর্থ মনে রাখতেই সারা সময় লাঁগয়া যায় 
সেখানে তাহা বুঝবার ও ভাববার সময় ক কাঁরয়া পাওয়া যায়ঃ এই- 
জন্য আর কিছ না হইলেও শুধু এই এক দোষের জন্যই সেই শিক্ষা 



১৫৬ আত্মকথা 

সব্থা ক্ষতিকর। বিদেশী ভাষা শেখায় ও জানায় দোষ নাই। জানা 
ভাল। আজকার দুনিয়ায় অন্তত কোনও একটি ইউরোপায় ভাষার সঙ্গে 
পাঁরচয় একপ্রকার অপারিহার্য হইয়া পাঁড়য়াছে। তাহা হইলেও ভাষা জানা 
ও তাহা দিয়া কাজ চালানো এক কথা, আর বিদেশন ভাষাকে সমস্ত শিক্ষার 
মাধ্যম করা একেবারে অন্য কথা । আমরা উহাকে মাধ্যম করিবার 'বিরোধা, 
শাখবার বিরোধী নই। আম ইহাও বাঁঝিয়াছলাম যে, ইংরেজ হাকিমদের 
প্রয়োজন সিদ্ধ কারবার জন্য এই শিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছিল। সেই 

যাহাদের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন বাঁলয়া তাহারা মনে কাঁরত। 
তাহারা এমন কয়েকজন ভারতবাসীর সহযোগিতা চাঁহত, যাহারা আকারে 
ভারতীয় কিন্তু মতে ও মানাঁসক বাত্ততে ইংরেজই হইবে। তাহারা ইহাও 
চাহিত যে, আফিসে কাজ চালাইবার জন্য এমন সুলভ ভারতীয়দের সৃচ্টি 
হউক, যাহারা ইংরেজী শাঁখয়া তাহাদের সব কাজ ইংরেজীতেই করিয়া 
দেয়। এইভাবে, ইংরেজদের ভারতবর্ষে ভ্রমণ কারবার ও ভারতবাসীদের 
উপর রাজত্ব কারবার জন্যও ভারতীয় ভাষা জানার প্রয়োজন হইবে না। 

তাই শিক্ষাপদ্ধাতও এইরূপ করা হইল ঘে, বিশেষ করিয়া এ প্রয়োজন 
অনুসারে লোক তৈয়ার করা যাইতে পারে। হাঁ, যাহারা এইভাবে তৈয়ার 
হইবে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তো নিশ্চয় এমন বাঁহর হইবে যাহারা 
স্বতন্্রভাবে দেখিবার শান্তও অজ্ন করবে এবং গভরন্নমেণ্টের উপর 
মোটেই নির্ভর কাঁরবে না। যাঁদ এমন কয়েকজন বাহর হয় তো হউক; 
কিন্তু শিক্ষাপদ্ধাঁতর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, আফসের কাজ চালাইবার জন্য 
লোক তোর করাই। তাহার ফলও হইল তেমনই । এইজন্য আম কোনও 
মতেই এই শিক্ষার পক্ষপাত ছিলাম না; কিন্তু জাতীয় শিক্ষায় যে-সব 
অস্মাবধা দেখিতাম তাহাতে খানিকটা ভশত হইয়া আস্তে আস্তে পা 
বাড়াইতে চাঁহয়াছলাম। সবচেয়ে আমার ভাবনা ছিল যে, কোনও কাজ 
শুরু কারয়া শনঘ্রই বন্ধ কাঁরয়া দলে, পাঁরণাম পর্যন্ত না পেশছিলে, 
লোকের উৎসাহ নস্ট হইয়া ঘাইবে। এইজন্য, যাঁদ আমরা অল্প কাজও 
কার, তাহাতে ক্ষাত নাই, কিন্তু যাহা কাঁর তাহা পাকাপাঁক হওয়া চাই। 

পূর্বে বালিয়াছি, চম্পারনে থাকতেই আমরা বিহারে পুনা ফার্গসন 
কলেজের আদর্শে এক কলেজ খাঁলিবার কথা ভাবিতেছিলাম। কিছু টাকাও 
সংগ্রহ কারয়াছলাম। 'কন্তু এই চেস্টা থামাইয়া রাখা হইয়াছল; কারণ 
গান্ধীজন বলিয়াঁছলেন : সরকারের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া বিদ্যালয় খুলিলে 
তাহাতে কিছ? লাভ নাই-যাঁদ তাহা কাঁরতেও চাও, তাহলে একেবারে 
নতুন পদ্ধাততে পড়ানো হয় এমন ধারা জাতীয় বিদ্যালয় খোলো। তাঁহার 
সেই কথাও আমরা ভুলি মাই। এইজন্য হৃদয়ের মধ্যে একাঁদকে জাতীয় 
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সন্দেহ জাগিতেছিল। তাই আমি কিছুকাল থামিয়া ইহা দেখা সঙ্গত মনে 
করিলাম যে, সমগ্র দেশ, বিশেষত ছান্রগণ, অসহযোগ রঙ্গভমিতে কেমন 
কাঁরয়া অবতীর্ণ হয়। কোনও কোনও বন্ধুর মত, যতক্ষণ শিক্ষা প্রাতষ্ঠান 
প্রস্তুত করিয়া না রাখি, ততক্ষণ তাহারা সরকার বিদ্যালয় ছাঁড়য়া আসবে 
না। এইজন্য ছাব্রদের সরকার বিদ্যালয় হইতে সরাইতে গেলে, অসহযোগ 
করাইতে হইলে, জাতীয় বিদ্যালয় হওয়া প্রয়োজন। আম এই প্রকার 
প্রলোভন দেখাইয়া অসহযোগ করানো পছন্দ করিতাম না। আঁম চাহতে- 

আনিলে ভাল হইবে। যখন তাহারা এইভাবে সবাক ব্যাঝয়া স্যাঝরা 
অসহযোগ করিবে তখনই তাহাদের অসহযোগ টেকসই হইতে পাঁরবে। 
আর যাঁদ তাহারা এই কথা মনে করিয়া অসহযোগ করে যে, সেখানেও 
তাহাদের চাকরি দেওয়ার শিক্ষা মিলবে, আর এইভাবে তাহাদের কোনও 
লোকসান হইবে না, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্কঙ্প টিকিবে না। আমাদের 
বিদ্যালয়ে আনিয়া যখন তাহারা দেখিবে যে, তাহাদের ততটা সূবিধা নাই 
যতটা সরকার বিদ্যালয়ে ছিল, তখন তাহারা নিরাশ হইয়া আবার ফিরিয়া 
যাইবে । আমি চাহিতেছিলাম, শুধু তাহারাই আসক যাহারা ইহা বুঝিয়া 
লইবে যে পথ কণ্টকাকীর্ণ, ইহাতে কম্ট আছে, আর সেই কণ্টকে বিদ্ধ 
হইবার জন্যই আমরা যাইতেছি, সহযোগ করিলে যে সখসুবিধা সামান্য 
1কছু পাওয়া ঘায় তাহার জন্য নয়। 

যখন এই সব তর্ক চলিতেছিল, আর আমরা ভাঁবিতেই ব্যস্ত, তখন 

মজহর-উল-হক সাহেব এক জাতীয় বিদ্যালয় খুলিয়া দিলেন। তাহার 
অধাক্ষ হইলেন লাট বাবু [শ্রীরামকিশোরলাল নন্দক্যুলিয়ার): ইনি সবে 
বিলাত হইতে এম্. এ. ও ব্যারিস্টার পাশ করিয়া ফিরিয়াছলেন। 
ডিসেম্বরের আরম্ভে গান্ধীজী, মৌলানা মহম্মদ আল ও মৌলানা 
আজাদকে লইয়া দেশদ্রমণে বাহর হইলেন। তিনি বিহারেও আসিলেন। 
তাঁহারা কাশী হিন্দ বিশ্বাবদ্যালয়ের ও আলিগড় মুসাঁলম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপরও আক্রমণ কাঁরলেন। সামান্য সফলও হইলেন, পুরাপাঁর নয়। এ 
আক্রমণের ফলস্বরূপ কাশী বিদ্যাপীঠ ও জামিয়া মিলিয়ার (দিল্লশ) জন্ম 
ইইল। তাঁহারা আিলে বিহারে খুব উৎসাহ দেখা গেল। বিহারের 
ছাত্রেরাও এঁ টঢেউতে ভাঁসিয়া চলিল। 
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সরকার শিক্ষা হইতে অসহযোগের অর্থ ছিল, কোনও শিক্ষাপ্রতিত্ঠানের 
সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখা। আমি পটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিন্ডি- 
কেটের সভ্য ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যথেম্ট আগ্রহও দেখাইতাম। 
বধ্বাবদ্যালয় এক কামিটি নিযুস্ত করিয়াছিল; কাঁলকাতা 'ি*বাবদ্যালয়ের 
অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কারবার জন্য নিয্্ত স্যাডলার কমিটির 'রিগোর্ট 
আলোচনা করিয়া পাটনা. বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার অনুমোদন 
কারবার ভার এঁ কাঁমাঁটকে দেওয়া হইয়াছল। আঁমও এ কামাটর একজন 
সদস্য ছিলাম। উহাতে আঁম যথেষ্ট পারশ্রম করিয়াছলাম। আমার 
বিশেষ চেষ্টা ছিল যে, বিশ্বাবদ্যালয়, অন্তত ম্যাট্রকুলেশন পরাঁক্ষার জন্য, 
মাতৃভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে। ইহা লইয়া কাঁমাঁটর মধ্যে 
যথেম্ট বাদবিতগ্ডা হইল। প্রশ্নটি সেনেটের সামনে আসবার কথা ছিল। 
সেনেটের বৈঠক নভেম্বর মাসে হইবার কথা ছিল। আঁম ভাবলাম যে, 
সেনেটে যাঁদ এই প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে পার তাহা হইলে ইহাও জাতীয় 
শিক্ষারই কাজ হইবে। এইজন্য আমি মনে মনে স্থির করলাম, যাঁদও 
আমি অসহযোগী হইব বাঁলয়া স্থির করিয়াছি তথাঁপ সেনেটের বৈঠক 
গযন্তি সেনেট ও সাঁণ্ডকেট হইতে সরিব না। আম জানতাম, দেশের 
বড় বড় লোক সেনেটে ইহার বিরোধী । এ পর্যন্ত লোকের মনে ইংরেজা 
ভাষার প্রাত এতই মোহ যে, ছেলেবেলা হইতে ইহা না পাঁড়লে বুঝ ইহার 
পুরা জ্ঞান হইতে পারে না, আমাদের যূবকেরাও সংসারের সংগ্রামে পিছনে 
পাঁড়য়া থাঁকবে। যাঁদও স্যাডলার কাঁমশনও মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা 
দেওয়ার উপর জোর 'দিয়াছিল, তথাপি আমাদের নিজের দেশের লোকেরা 
ছিল ইহার 'বরুদ্ধে। 

প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া সেনেটের সামনে আমি খুব জোর এক বন্তুতা 
কারলাম, তাহাতে প্রমাণপন্র ছাড়া ভাবুকতার মান্াও যথেম্ট ছিল। যতদূর 
বাঁঝতে পারয়াছলাম, উহার প্রভাব লোকের উপর পাঁড়য়াছিল যথেন্ট। 
আমাদের বিরুদ্ধ দলে ছিলেন মিঃ সুলতান আমেদ, মিঃ খাজা মহম্মদ 
নূর, জাস্টিস জবালাপ্রসাদ, প্রফেসর যদূনাথ সরকার প্রভৃতি । কেহ কেহ 
বন্তৃতা করিয়া প্রতিবাদ জানাইলেন, কেহ কেহ চুপ করিয়া থাঁকলেন, 
কিন্তু প্রাতবাদের পক্ষে ভোট 'দিলেন। আমাদের সমর্থনকারী বাহর হইল 
দুইজন ইংরেজ। প্রফেসর হ্যাঁমলটন ও প্রফেসর ডিউক । ইহাদের আম 
কিছ; বাঁলও নাই, ইহাদের সঙ্গে ইহা লইয়া কখনও মতের 'বানময়ও হয় 
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নাই। কিন্তু দুইজনেই, শহধু শিক্ষার উপযোগতার দিক হইতে, দ্ঢ়- 
ভাবে আমার প্রস্তাবের সমর্থন কাঁরলেন। প্রস্তাব ভেটাধক্যে গৃহীত 
হইল । সেনেটের সুপারিশ হইল এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে এর্প 
পারবর্তন করা হউক, যাহাতে ম্যাট্রক পরীক্ষা পর্যন্ত যে শিক্ষা তাহা 
মাতৃভাষা দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করাইয়া আমার 
খুব আনন্দ হইল। কিন্তু সেনেটের বৈঠক শেষ হইতেই আমি সেনেট ও 
[সাঁশ্ডকেট হইতে ইস্তফা দিলাম। 

তখনকার দিনে স্যর হ্যাঁভিল্যান্ড িমেজারার গভর্নরের কাীন্সলের 
জনৈক সদস্য ছিলেন। তিনি সেনেটেরও মেম্বার ছিলেন। শানয়াছ, 
তিনি আমার ইস্তফা দেওয়ায় রাগ করিয়াছিলেন, কারণ তানি জানতেন 
যে, আম ইউানিভারসিটিতে ভাল কাজ কাঁরতোছি। আমাকে কোনও মতে 
ইউনিভারসাঁটি হইতে অসহযোগ না কাঁরতে দেওয়ার জন্যই, তাঁহারই 
অনুমাতি অনুসারে অনেক সরকার কর্মচারী আমার এ প্রস্তাবের পক্ষে 
সম্মাত 'দিয়া উহা পাস করাইয়া দিলেন। এ কথা আমার ইস্তফা পাঠাইবার 
পরে জানিলাম। আম যাহাতে পদত্যাগপন্ন ফিরাইয়া লই সেজন্য আমার 
উপর জোর করাও হইল, কিন্তু আঁম তাহা করিলাম না। আম ভাবিলাম, 
একদিকে জাতীয় শিক্ষা প্রচার করা- সরকার শিক্ষার দোষ দেখানো এবং 
ছাত্রদের সরকারি বিদ্যালয় বজ্ন কাঁরতে উৎসাহ দেওয়া__অন্যাঁদকে 
সরকার শিক্ষার সাহত সম্বন্ধযুন্ত 'সবেচ্চি প্রাতিষ্ঠানে (বিশবাবদ্যালয়ে) 
বসিয়া থাকা, পরস্পরবিরোধা কথা। ইহা একেবারে ভূল পথ হইবে। এই- 
জন্য আমি ইস্তফাপন্র ফিরাইয়া লইতে রাজ হইলাম না। 

যাঁদ আম ইউনিভারাঁসাটিতে থাকিয়া যাইতাম তাহা হইলে যে প্রস্তাবকে 

কারতেও হয়তো কৃতকার্য হইতাম। আজ নিশ্চয় করিয়া কিছ; বলা সম্ভব 
নয়; কিন্তু ইহা দুঃখের কথা ষে, সৈনেটের প্রস্তাব গ্রহণের পরও তদন- 
সারে কাজ করা হইল না। ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা প্রায় কুঁড় বংসর 
পর্যন্ত চলিতে থাকিল। সম্প্রতি ম্যাট্রক পর্যন্ত ইংরেজী ও অব্ক ছাড়া 
অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যমে মাতৃভাষা হইয়াছে। এই কুঁড় 
বংসরের মধ্যে দেশের অবস্থা কতদূর 'ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা সে-ই 
জানে ফে বিশ বংসর পূর্বে সাধারণ 'হিতকর কর্ম করিয়াছে, ও আজও 
কারতেছে। বিশ্বাবদ্যালয়ও শেষে এই প্রয়োজনীয় সংস্কার বোশ দিন 
বন্ধ রাখতে পারিল না। কুঁড় বংসর পরে সে-ও ইহা স্বীকার করিয়াই 
লইয়াছে। 
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কাঁলকাতায় অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইবার পরই আম কাভীন্সলে 
আমার সদস্যপদের জন্য চেষ্টা হইতে 'বরত হইলাম। নির্বাচন হওয়ার 
কথা ছিল নভেম্বর মাসে। এইজন্য সর্বপ্রথমে এই কার্যক্রমের উপর জোর 
দেওয়া প্রয়োজন মনে হইল। আমরা বিহারে অনেক কাগজ ছাপাইলাম়। 
তাহাতে জনসাধারণের নিকট অনুরোধ করা হইল যে, যাঁহারা এই নির্বাচনে 

দাঁড়াইয়াছেন তাঁহাঁদগকে যেন কেহই ভোট না দেয়। কেহ কেহ দেশময় 
ঘুঁরয়া বেড়াইবার জন্য বাহির হইলেন। স্থানে স্থানে সভা কাঁরয়া 
লোকদের এই কথাই বলা হইল। আমিও খানিকটা ঘ্ারলাম। মনে আছে, 
কার্তকী পৃর্ণমার মেলার সময়ে আম সারণ জেলার দরোলী গ্রামে 
গিয়াছিলাম। সেখানে সভায় বন্তৃতা দিয়াছিলাম। আমাদের ইচ্ছা ও চেষ্টা 
ছিল, কেহ যেন নিবচিনের প্রার্থা না হয়; কিন্তু আমাদের চেস্টা সফল 
হইল না, সকল স্থানেই প্রার্থাঁ দাঁড়াইয়া গেল। কয়েকজন তো বিনা প্রাতি- 
দ্বাদ্বতায় নির্বাচত হইল; কিন্তু যেখানে ভোট দেওয়ার সুযোগ হইল 
সেখানে জনসাধারণ অতি অল্প সংখ্যায় ভোট 'দিল। আমার ধারণা, 
বিহারে হয়তো শতকরা বিশ-পণচশ জনের বোঁশ ভোটার ভোট দেয় নাই। 

মহাত্াজী যখন ডিসেম্বরে বিহার ভ্রমণে আসলেন, তখন তাহার প্রায় 
অল্প দিনের মধ্যেই বিহারে এক ঘটনা ঘাঁটল, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন। 
উপরে বাঁলয়াছ, চম্পারনে নীলের তদন্ত শেষ হইয়া গেলে গান্ধীজন 
কয়েক জায়গায় পাঠশালা খুলিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া এ জাগরণের ফল 
প্রদেশের কয়েক জায়গায় কোনও না কোনও রূপে দোখতে পাওয়া গেল। 

এই জাগরণে হোমরুল আন্দোলনও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। ইহার 
একটা রূপ হইল, সর্বন্র কষক সভার প্রাতজ্ঠা; সভায় জমিদারের বিরুদ্ধে 
কৃষকেরা আভযোগ প্রকাশ কারতে লাঁগল। চম্পারনেও এক কৃষকসভা 
হইল, কৃষককে সাহায্য করা সেখানে কর্তব্য বাঁলয়া মনে কাঁরল। ওাঁদকে 
নূতন আইনের জন্য ইহাও স্পম্ট হইতে লাগিল যে, জনসাধারণের মত 
প্রকাশের আঁধকার খানিকটা থাকিবে এবং কাউন্সিলের নিবচিনে কৃষকদের 
ভাগ লইতে হইবে। ইহাতেও কৃষকসভা উৎসাহ পাইয়া গেল। জমিদারও 
খানিকটা ঘাবড়াইয়া গেল। তাহারা ভাবতে লাগল, তাহারা এরূপ 
সংগঠন কাঁরবে যাহাতে নূতন আইনের নিবচিনে সফলতা লাভ কাঁরতে 
পারে। তাহারা নীলকরদের সঙ্গে বোঝাপড়া কাঁরল, নীলকর-জামদারদের 
যাস্ত প্রতিষ্ঠান গাঁড়য়া তুঁলিল্। ইহাতে কৃষক ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
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খানিকটা চণ্টলতা ও অসন্তোষের স্বান্ট হয়। সেই সময়ের সংবাদপত্র 
দেখলে বোঝা যাইবে, শাক্ষত সম্প্রদায়ও এই সংগঠনের বরুদ্ধে আপাত্ত 
তুলিয়াছিলেন। বহার প্রদেশের রাজনৈতিক সম্মেলনে খোলাখুলি 
[বিরোধের কথাই বলা.হইল। এই নীলকর-জমিদারদের প্রাতষ্ঠানের জন্ম 
হইল মজঃফরপুরে, কিন্তু অন্যান্য স্থানেও ইহার শাখা-প্রশাখা হইতে 
থাঁকিল। দারভাঙ্গার মহারাজাধরাজ ছিলেন ইহার সভাপাতি। 

এই সময়ে রামরক্ষ ব্রহ্মচারী চম্পারন জেলার বোৌতয়া মহকুমায় মাছর- 

গাঁওয়া গ্রামে গিয়া কাজ শুরু করেন। তান চাহতোছিলেন, স্থায়ীর পে 
গ্রাম-সংগঠনের কাজ কারবেন। সেখানকার লোকেও উৎসাহ করিয়া তাঁহার 
সঙ্গে যোগ দিল। বহু স্বেচ্ছাসেবক কাজ কারবার জন্য প্রস্তুত ছিল। 
সেখানে তিনি যাহা ছু কাঁরতেছিলেন, তাহা আমার পরামর্শ লইয়াই 
কাঁরতোছিলেন। আম একবার সেখানে গিয়া সেখানকার সংগঠন দোখয়া 
খুব আনন্দ পাইয়াছলাম। লোকের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া 'িটাইবার জন্য 
পণ্টায়েত বসানো, ছেলেদের শিক্ষার জন্য পাঠশালা খোলা, গ্রামের সাফাই, 
কষকদের আভযোগ দূর করিবার চেম্টা-ইহাই ছিল প্রধান কার্ফক্ম। 
সেখানে এক আশ্রম খোলা হইল, যাহার খরচ জনসাধারণ মুম্টি৷ভক্ষা 'দিয়া 
জুটাইত। সংগঠনের কাজ ভাল চঁলতেছিল। লোকের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ 
ছিল। পুলিশ ও নীলকর গোরা এরূপ সংগঠন ভাল চোখে দেখিত না_- 
বিশেষত পাঁলশের লোকে । কারণ তাহাদের ধোঁকা দেওয়ার মতলব 
সেখানে চলিতে পারিত না। সেই এলাকায় পুলিশ এক মহা কাণ্ড কারয়া 
ফোলিল। 

একজন লোক কাহারও বিরুদ্ধে পুলিশ দারোগার 'নকটে নালিশ 
করিয়া দল। যেখানে এই ঘটনা হয় তাহার পাশের গ্রামেই দারোগা অন্য 
কোনও মকদ্দমার তদন্ত করিতেছিলেন। তানি পুলিশের িসপাহন ও 
গাঁয়ের দফাদারকে পাঠাইলেন, যাহার বিরুদ্ধে নালিশ করা হইয়াছল 
তাহাকে ও অন্য কয়েকজনকেও ধাঁরয়া আনিতে। তাহারা এইভাবে যাইতে 
অস্বঁকার কারল। জোর করলেও গেল না। দারোগাজীর রাগ হইল । 
বিস্তৃত ঘটনার সমস্ত কথা এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। দারোগা সদর 
হইতে িলিটার পুলিশ আনাইলেন। পুরানো রীতি অনুসারে কয়েকটা 
গ্রাম লুঠ করাইলেন। লোকদের উপর খুব উৎপীড়ন হইল। এমন কি 
স্লীলোকেরাও রক্ষা পাইল না। ব্লক্ষচারী রামরক্ষের সঙ্গী সর্বশ্রী ধবজা- 
প্রসাদ, রামবিনোদ সিংহ ও মনোরঞ্জন প্রসাদ স্থানীয় গশ্ডগোলের সংবাদ 
সংবাদপন্লে ছাপাইয়া দিলেন। রামরক্ষকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। 
অনুসন্ধানের জন্য বিহার প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি শ্রীমজহর্-উল-হক- 
সাহেবকে সভাপাঁতি করিয়া এক কমিটি গঠন করে। উত্ত কমিটি সাধারণের 
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আঁভিযোগকেই ঠিক বাঁলয়া মানিয়া লইল, গভনমেন্টের সাফাই গাওয়া 
ভ্রান্ত বাঁলয়া বিচার কাঁরল। 

আন্দোলন জোরেই চলিতে ছিল, এমন সময় গান্ধীজী বিহারে আঁসয়া 
পেণাছলেন। চম্পারনে যাইবার পর তান ঘটনাস্থলেও গেলেন। এ 
গ্রামের লোকদের সঙ্গেও তাঁহার দেখা হইল। এ যান্ায় তান আহংসার 
এমন এক ব্যাখ্যা দিলেন যাহা এখন পর্যন্ত সর্ব লোকদের বুঝাইয়া দিতে 
হয়। তিন বাঁলয়াছলেন_পুরুষেরা মেয়েদের ছাঁড়য়া, ঘর-বাঁড় ছাড়িয়া 
যে পলাইয়াছে তাহাতে বড়ই কাপুরুষতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। প্রাণ 
দিয়া তাহাদের রক্ষা করাই ছিল তাহাদের ধর্ম। কিন্তু যাঁদ তাহাদের 
মধ্যে এইভাবে হাত না-তুলিয়া মারবার শান্ত না-ই ছিল, তবে ঘে-ভাবেই 
হউক প্রাতিরোধ তো করা উীঁচত ছিল। 'নজের ধর্মে থাঁকয়া হাত না- 
তুলিয়া মরিয়া ঘাওয়া সত্যসত্যই আহংসা; কিন্তু ভয়ে পলাইয়া যাওয়া 

বড়ই হিংসার পাঁরচয়। যাহা কিছ পাওয়া যায় তাহাই হাতে লইয়া 
বিরোধিতা করা পলানোর চেয়ে ভাল। আম ইহা মহাত্মাজীর ভাষায় 
বাঁললাম না। ইহা সারাংশ মান্। ব্রহ্মচারী রামরক্ষ ও অন্য সকলের বিরুদ্ধে 
যে-মকদ্দমা রুজু হইয়াঁছল অনেক মাস ধাঁরয়া তাহার শুনানি চাঁলতে 
লাগল। শেষকালে সব মিথ্যা বাঁলয়া প্রমাণিত হইল। সকলে মস্ত 
পাইল। 

আসাতে আন্দোলন আরও প্রবল হইল। কাডীন্সিলের 

নিবচিন শেষ হইয়া গিয়াছল। এখন স্কুল কলেজ খাুঁলয়া দেওয়ার উপর 
বোশ জোর দেওয়া হইল। আমরাও স্থির কারলাম যে, এক রাম্দ্রীয় মহা- 
বিদ্যালয় (কলেজ) খুলিতে হইবে। পাটনা-গয়া রোডের উপর একাঁট বাঁড় 
ভাড়া লইয়া কলেজ খোলা গেল। আম যে-বাঁড়তে থাঁকতাম এই বাঁড়ও 
তাহার নিকটেই ছিল। তখন আম "স্থর কারলাম যে, যখন ওকালাত 
ছাঁড়য়াই দিলাম তখন ভাড়া বাঁড় 'িজের জন্য রাখা অনাবশ্যক, প্রাত 

মাসের এই দেড় শ টাকা ব্যয় বন্ধ কাঁরয়া দিতে হইবে। এইজন্য আমি 
নিজের বাঁড় ছাঁড়য়া দ্িলাম। মহাবিদ্যালয়েই গিয়া থাকিতে লাগিলাম। 
আই:নর বইগাীল আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত শম্ভুশরণ বমার [নিকট রাখিয়া 
দিলাম । সে-বইগুীল যাবজ্জীবন তাহার সঙ্গেই ছিল। তাহার অকাল- 
মৃতুর পর অন্য এক বন্ধুর নিকট চাঁলয়া গিয়াছিল। আজ পর্যন্ত সেখানে 
তাহারই কাজে লাগিতেছে। 

পাটনার হীঞ্জনীয়ারং স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে সেখানকার প্রান্সিপালের 
কোনও বিষয়ে মতভেদ হইয়াছল্: ছাত্রেরা হরতাল কারল। একসঙ্গে 
মিছিল কাঁরয়া গেল মজহর-উল্-হক্ সাহেবের কাছে, তানি তখন ফ্রেক্তার 
রোডের উপর সকন্দরমাঞ্জলে থাঁকিতেন। তাঁহাকে বাঁলল : আমরা স্কুল 
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ছাড়িয়া দিয়াছ, আমাদের জায়গা দিন। মজহর্্-উল্-হক সাহেব বড় 
ভাবুক ও নিভাঁক ব্যাস্ত ছিলেন। তাঁহার ত্যাগের শান্তও ছিল অপূর্ব । 
এ সময়ে তিনি খুবই আরামে এ বড় বাড়তে থাঁকতেন। 'নজের জন্য 
আরও একটা বড় বাঁড় তৈয়ার কারতোছলেন। সব কিছ ছাঁড়য়া, এ 
ছেলেদের সঙ্গে লইয়া, পাটনা-দানাপুর রাস্তার উপর এক বাগানে চাঁলয়া 
গেলেন। সেখানে তাঁহার পাঁরচিত এক ভদ্রলোকের ছোট-খাট এক বাঁড় 
ছিল। সেখানেই থাকিতে লাঁগলেন। তখন শতকাল। খুব ঠাণ্ডা 
পঁড়য়াছিল। এ জায়গাঁট গঙ্গার ধারে বালয়া একটু বোঁশ ঠাণ্ডা ছিল। 
ঘন গাছপালায় ঘেরা ছিল বাঁলয়া সেখানকার মাটিতে কিছ শেওলাও 'ছিল। 
তাহা হইলেও মজহর্-উলৃহক্ সাহেব কিছু দিনের জন্য এ ছোট 
বাংলোতেই থাঁকতেন। আস্তে আস্তে সেখানে তালের চাটাইয়ের কয়েকটি 
ঝূপাঁড়ও হইয়া গেল। ছেলেরাও ছিল খুব উৎসাহ", কম্টকে কম্ট বিয়া 
মনে করিল না, তাঁহার সঙ্গে আনন্দে থাকতে লাগল । এ জায়গাঁটর 
নাম তান “সদাকত আশ্রম” রাঁখলেন। কয়েক দিনের মধ্যে এ দুর্গম 
স্থান, যেখান দিয়া রাত নয়টার পর পথ চললে পাঁথকের কেমন যেন ভয় 
ভয় করিত, তাহা মুখর হইয়া উঠিল। সেখানে চরখার এক কারখানা খোলা 
হইল। সমস্ত ছেলেরা চরখা তৈয়ার কাঁরতে লাঁগয়া গেল। আস্তে আস্তে 

দিলেন। অন্য কয়েকটি ছেলেও গিয়া তাঁহার সঙ্গে থাকিতে লাগিল। 

তান নিজে সেখানেই থাকিতেন, ছেলেদের পড়াইতেন, আর ছেলেরা যাহা 
খাইত তিনিও তাহাই খাইতেন। ছেলেরা আঁধকাংশই হন্দু। হক 
সাহেবের দৃম্টি ছিল ঘাহাতে কোনও ছেলে যেন না বাঁঝতে পারে ষে, 
তান মনের মধ্যে 'হন্দু-মুসলমানের ভেদ কোনও প্রকারেই 
রাখিয়াছেন। এজন্য তানি সকলকে একদৃম্টিতে দোখতেন। ছেলেরাও 
টা রিনা জা বানান বর যান রা 
রাঁখিত। 

এবষয়ে এখানে একটা কথার উল্লেখ করিয়া দলে ভাল হয়। এই 
কথা হইতে এ মহান ব্যান্তর প্রকৃত মনোভাবের পাঁরচয় পাওয়া যাইবে। 
ইক্ সাহেবের সঙ্গে এক খুব গরিব ঘরের মুসলমান ছেলে বাস কাঁরত। 
তান দোঁখলেন যে, ছেলে পড়াশোনায় বুদ্ধিমান। তাঁহার মনে ইহাও 
কাজ কাঁরয়াছিল যে, মুসলমান হইয়াও সে 'হন্দী ও সংস্কৃত পাঁড়য়াছল। 

সে পাঁড়ত কলেজের ফার্ট্ট ক সেকেন্ড ইয়ারে । নাম ছিল মহম্মদ 
খলীল। হক্ সাহেব তাহাকে খুব আদর করিতেন। অসহযোগ আরম্ভ 
হইলে সে কলেজ ছাড়িয়া দিল। হক্ সাহেবের সঙ্গেই তাঁহার কুঠি 
ছাড়িয়া সদাকত আশ্রমে গিয়া থাকতে লাগল। দুই-এক বংসর পরে 
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শুনলাম যে, হক্ সাহেব তাহাকে আশ্রম হইতে বাহির কারিয়া 'দিয়াছেন। 

মহম্মদ খলীলও আপশিয়া আমাকে বাঁলল : ডান রাগ করেছেন, আপান 
বলে-কয়ে গকে শান্ত করে দিন। আমার প্রাত হক্ সাহেবের বরাবর 
অনগ্রহ ছিল। তিনি অন্তর হইতে আমাকে ভালবাসতেন। এইজন, 
আম মহম্মদ খলীলের বিষয়ে তাঁহাকে বাললাম। সেই সময়ে মহম্মদ 
খলশীল সমস্ত বিহারে বিখ্যাত হইয়া ?গয়াছল। অসহযোগ আরম্ভ 
হইতেই সে এক রাষ্দ্ৰীয় গান তৈরি করিয়াঁছল, তাহা তখনকার দিনে খুব 
প্রচ।লত 'িল। উহা বাস্তাঁবকই খুব সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পশী 
গান। তাহার গোড়ায় ছিল--“ভারতজনাঁন, তোর জয় তোর জয় হো?" 

সে-সময় এর্প সভা খুব কমই হইত, যেখানে এই গান খুব উৎসাহের 
সাহত গাওয়া হইত না। 

আম যখন হক সাহেবকে বাঁললাম যে, মহম্মদ খলটীলের কোন দো 
হইয়া থাকলে মাপ করুন, তখন তিনি খুবই দুঃখ করিয়া আমাকে 
বলিলেন : আম তোমার কথা কখনও ঠেলতাম না, কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে 
গেলাছি। তুমি জান না, খলীল কতখানি খারাপ কাজ করেছে। এইজনা 
তম তার হয়ে কথা বলছ। আমি যা সমস্ত জাঁবনের প্রধান উদ্দেশ্য কে 
নিদয়াছ, যার জন্য আজ পর্যন্ত সব কিছু করে আসাঁছ আর আজ ফাঁকর 
হয়ে গোছ, তার ওপর ও আঘাত করেছে। আঁম আজ পর্যন্ত সমস্ত 
জীবন ধরে হিন্দঃ-মুসলমানের এক্যসাধনের জন্য কাজ করেছি। আজও 
সেই কাজে লেগে আছি। আশ্রমে থেকে হন্দু ছেলেদের সঙ্গে ও এমন 
ব,বহার করেছে যে, এসব ছেলে, যারা আমাকে বিশ্বাস করে ও আমাকে 
ভালবেসে আমার কাছে এসেছে, তারা 'হিন্দু-মুসলমানে ভেদ ভাব বুঝতে 
আরম্ভ করেছে। সমস্ত জীবন ধরে যে-সব কাজ করোছ ও করাছ, ও 
চেষ্টা করেছে তা নম্ট করে দিতে। ও চেষ্টা করেছে যাতে ছেলেদের 
মুসলমান করে নিতে পারে। আম সব কিছু মাপ করতে পার; কল্ু 
এইভাবে ইসলামের নামে বিশ্বস্ত ছেলেদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা 
বরদাস্ত করতে পাঁর না। এখন আম জেনে গোছ যে, ও উদ্দেশ্য নিয়ে 
হিন্দী ও সংস্কৃত পড়েছে। একাদন 'হিন্দ-মুসলমানের হাঙ্গামাও ও 
কারয়ে দেবে। আমি ওকে আশ্রমে কখনও থাকতে দেব না। 

এই সেই মহম্মদ খলীল. যে কিছাঁদন পরে '"খলীল দাস' নামে বিখাত 
হইয়াছিল। ইহার বষয়ে লোকে বুঝিয়াছে যে, বহু জায়গায় এ হিন্দ- 
মুসলমান অনৈক্য সংঘটন কাঁরয়াছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার্ূপে ইহার অতান্ত 
কুফল দেখা গিয়াছে। এইসব দাঙ্গায় অনেক হিন্দু ও মুসলমান নিজের 
নিজের প্রাণ 'দিয়াছে। আম যখন কয়েক বংসর পরে ইহার বিষয়ে এই 
ধরনের অভিযোগ শুনিলাম তখন হক সাহেবের ভাঁবধ্যদ্বাণী আমার মনে 



[বিহার বিদ্যাপনঠ ও সদাকত-আশ্রম ১৬৫ 

পাঁড়ল। তাঁহার সেই উীন্ত সেই মর্মস্পশর শব্দ-কানে আবার যেন 
শুনিতে পাই। 

রাষ্ট্রীয় মহাবদ্যালয় খোলা হইল। আমাকে করা হইল তাহার 
প্রন্সিপাল। তাহার অধ্যাপকদের মধ্যে শ্রীযুন্ত বদরীনাথ বর্মাযাঁন 
সে সময় বিহার ন্যাশনাল (ব. এন.) কলেজে (পানা) ইংরেজীর 
অধ্যাপক ছিলেন- শ্রীযুক্ত জগন্নাথপ্রসাদ, এম. এ. কাব্যতীর্থ--বিনি পাটনা 
কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন- শ্রীঘুক্ত প্রেমসুন্দর বসু-যান 
ভাগলপুরের টি. এন্. জ্াবলী কলেজে ফিলসাঁফর অধ্যাপক ছিলেন-- 
নিজ-নিজ কর্মে ইস্তফা দিয়া আসিয়া জুটিলেন। ইতহারা ছাড়া শ্্রীষুত্ত 
জগৎনারায়ণ লাল, শ্রীযুন্ত রামচরিত্র সিংহ, আবদুল বার প্রভাতিও 
আসলেন। কলেজের যে-সব ছেলে পাঁড়তে চাঁহত আমরা তাহাদিগকে 
পড়াইতে শুরু কারলাম। সরকারি কলেজে যে-সমস্ত বিষয় পড়ানো হইত 
এখানেও প্রায় সেইসব বিষয় পড়ানো হইত । যে-টাকা চম্পারন যাত্রার সময় 
মহাবিদ্যালয়ের জন্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা এজন্য খরচ করা হইতে 
লাঁগল। 

ওদকে ইউনিভারাঁসাটর পরীক্ষাগুলির সময় নাকটে আসিল। 
কয়েকজন ভাইয়ের, বিশেষত মৌলবী শফন দাউদীর, মত ছিল যে. যাহারা 
সরকারি পরীক্ষায় উপ্পাস্থত হইতে চায় না সেইসব ছেলেদের পরাক্ষাও 

আমাদের লইতে হইবে । এইজনা পরনক্ষার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন হইয়া 
পাঁড়িল। মহাত্মা গান্ধীও বিহার হইতে যাইবার সময় বাঁলয়াছিলেন যে 
বিহারেও বিদ্যাপীঠ হওয়া চাই। আমাদের কাছে টাকা নাই একথা বলায় 
তন উত্তর কাঁরয়াঁছলেন, ভাঁবও না, যাঁদ কাজকর্ম ঠিক ঠিক চাঁলয়া যায় 
তাহা হইলে টাকার অভাব হইবে না। নাগপুর কংগ্রেসের পর যখন তানি 
আবার 'বহারে পারিভ্রমণ কাঁরতে আসেন তখন ঝাঁরয়ায় পণ্টাশ-বাট হাজার 
টাকা একন্ল কাঁরয়া আমাকে তার কারিলেন : পাটনায় আসছি, বিদ্যাপনঠ 
খোলার ব্যবস্থা করো। আমরা যেখানে মহাঁবদ্যালয় খুলিয়া রাঁখিয়া- 
ছিলাম সেই বাড়তেই তান আসিয়া বিদ্যাপীঠ উদঘাটন কাঁরলেন। 
মজহর-উন্-হক্ সাহেব তাহার চ্যানসেলর নিঘুন্ত হইলেন। আমরা 
বীতমত সেনেট প্রতিও গঠন করিলাম। পাঠ্যক্রম নিধরিণ করার কাজে 
লা'গয়া গেলাম। 

এ-সব দৌঁখয়া সরকারি কলেজের ছাত্ররাও খুব উৎসাহত হইল। 
একাঁদন পণ্টাশ-ষাট জন ছেলে মিছিল করিয়া, পাটনা কলেজ ও সায়েন্স 

আসিয়া উপাস্থিত। ইহাদের মধ্যে পানা বিশ্বাবদ্যালয়ের ভাল ভাল 
ছাত্রেরোও আসিয়াছিল। কেহ কেহ থাকিয়া গেল, তাহারা আজ সমস্ত 



১৬৬ আত্মকথা 

প্রদেশে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে, আজও প্রদেশের প্রধান কমাঁদের মধ্যে আছে। 
কেহ কেহ অবশ্য কিছদন কাজ কাঁরল; কিন্তু আন্দোলন একট; 'ঢলা 
হইলে আবার সরকার কলেজে ফাঁরয়া গেল। সেখান হইতে তাহারা ভাল 
করিয়া পাশ কাঁরয়া সরকার চাকার লইয়া চঁলয়া যায়। আজ তাহারা 
উচ্চ পদে পেশছিয়া সরকার কাজ কাঁরতেছে। কেহ কেহ শীঘ্রই 'ফাঁরয়া 
গেল, এবং পুনরায় নিজেদের পুরানো ধরনের কাজ কারতে লাগিল। 

পূর্ণ অসহযোগ 

অসহযোগের প্রধান অঙ্গ হইল চারাট বন : €১) সরকার উপাঁধ ও 
খেতাব বর্জন: (২) সরকার "শক্ষাপ্রাতিষ্ঠানের সম্পর্ক ত্যাগ অর্থাৎ নিজেও 
সেখানে শিক্ষা গ্রহণ কাঁরব না, ছেলোপলেংদরও সেখানে শিক্ষা পাইতে 
দিব না; (৩) কাীন্সল বজ্ন এবং তাহা হইতে কোন প্রকারের লাভ 
গ্রহণ না-করা; (৪) সরকার আদালত বজন অর্থাৎ তাহাতে মকদ্দমা 
দায়ের না-করা, ওকালাত, মোস্তার বা সরকার আদালতের কোন চাকার 
না-করা। আশা করা যাইতেছিল যে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে যতদুর 

যাহার সম্পর্ক আছে এই চাঁরাঁট বজনের বলত পালন কাঁরবে। আম তো 

কোন খেতাব বা উপাধি পাই নাই, কিন্তু আমার দাদা কো-অপারোটিভ 
সোসাইাট স্থাপন কারবার জন্য ও তাহার বিষয়ে যত্র লইতেন বাঁলয়া, রায় 

সাহেব খেতাব পাইয়াছিলেন। আম তাঁহাকে কখনও খেতাব ছাড়িতে 
বলি নাই, কিন্তু তান নিজেই নাগপূর কংগ্রেসের কিছ; পরে উহা ফেরত 
দিয়াছলেন। ব্যাপারাট এইর্পে ঘাঁটয়াঁছল : যখন অসহযোগ আন্দোলন 
প্রবল হইতে লাগল, তখন 'বহার-উাঁড়ষ্যা সরকারের মল্ী মিস্টার হ্যালেট 
(যাঁন পরে য্ত প্রদেশের গভর্নরের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন) এক 
গোপন পত্রে প্রচার কাঁরয়াছলেন যে, 'মীনাঁসপ্যাঁলাট ও ভিস্টিক্ট বোর্ডও 
একপ্রকার সরকারের অখ্গাঁবশেষ। এইজন্য উন্ত প্রাঁতজ্ঠান দূহাঁটর সদস্য 

ও কর্মচারী কোনর্প অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে পারে না। এজন্য 
লোকের মনে আরও রাগ হইল। দাদা সেই সময়ে ছিলেন ছারা 'মউান- 
সিপ্যালাটির ভাইস-চেয়ারম্যান ও অবৈতাঁনিক ম্যাঁজস্ট্রেটে। তিনি খেতাব 
ফেরত 1দলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের কাজেও ইস্তাফা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও 
পাঁর্কার বালয়া দলেন যে, তিনি জনমতের দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছেন, 
সেজন্য ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ ছাড়বেন না; সে-কাজ কাঁরতেই থাঁকিবেন। 



পূর্ণ অসহযোগ ১৬৭ 

দাদার ছেলে জনাদন অজ্পাঁদন পূর্বে ম্যাট্রক পাশ কাঁরয়া হিন্দু ইউ- 
নিভারাঁসাঁটর হাঞ্জনীয়াঁরং কলেজে নাম লেখাইয়াছিল। আমার দুই 
ছেলের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় অন্পাঁদন পূর্বে কালাজবর হইতে বাঁচয়া এখন 
সারয়া উঠয়া ম্যাট্রক পড়তেছিল। কিন্তু বয়স কম বাঁলয়া তাহাকে 
ইউনিভারাসাটর নিয়মমত পরনক্ষায় বাঁসতে দেওয়া হয় নাই। কনিষ্ঠ 
ধনপ্জয় স্কুলে কোন নিম্নশ্রেণীতে পাঁড়ত। তন ছেলেকে কলেজ ও স্কুল 
হইতে সরাইয়া লওয়া হইল। তিনজনের মধ্যে কেহই আর সরকার স্কুল 
কলেজে গেল না। জনার্দন কাীতানিন্দ আয়রন স্টীল ওয়্যর্কসের লোহার 
কারখানায় কয়েকদিন পরে কাজ শাখিতে লাগিল। সেখানে প্রায় এক 
বংসরের কিছু বোশ কাজ শাঁখয়া বিলাত চাঁলয়া গেল। বিদেশে লোহার 
কাজ 1শাখবার জন্য তাহার এক বৃত্তি জুটিল। এ বাঁত্তর টাকাতেই সে 
নিজের সব কাজ চালাইয়া লইত। বাঁড় হইতে দাদাকে অল্পই খরচ 
কারতে হইত । মৃত্যুপ্জয় বিহার বিদ্যাপীঠে পাঁড়তে লাগল, আর সেখান- 
কার স্নাতক বা গ্র্যাজুয়েট হইল। ছাপরায় যতাঁদন রাম্ট্রীয় স্কুল চালু 
ছিল, ধন্রুও ততাঁদন সেখানে পাঁড়ত। তাহার পর সে বাঁড়তেই যাহা 
কিছু শেখার সম্ভাবনা ছিল তাহাই শাখল। উপরে বাঁলয়াছি, নিজেও 
কিভাবে ইউনিভারসিটির সহত যোগ ত্যাগ করিয়াছিলাম। ওকালাতি তো 
আম ছাঁড়য়াই 'দয়াছলাম। এইরূপে ঈশ্বরের দয়ায় আমরা নজের 
মেহনত দয়া ও ব্যান্তুগতভাবে অসহযোগের কাম যথাসম্ভব পালন 
করিলাম। 

তখন পযন্ত বিহারে কংগ্রেসের সংগঠন ছিল না বাঁললেও চলে । 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কামাটি ছিল। তাহার মন্ত্রী ছিলেন নবাব সরফরাজ 
হোসেন খাঁ। আমিও তাঁহার সাহাযাকারী 'ছিলাম। এইভাবে সমস্ত 
জেলাতেও কোথাও কোথাও জেলা কামাঁটর বহু মন্ত্রী বা সম্পাদক ছিলেন, 
কিন্তু সেকালে রীতিমত সভ্য কাঁরয়া লইবার প্রথা ছিল না। যে চাঁহত, 
সেই নিজেকে মেম্বার বাঁলয়া মনে কাঁরত। প্রাতানাধদের নিরবচিনও নিয়ম- 
মত হইত না। কংগ্রেসের বৈঠকের সময় যাহারা গিয়া পেশছিতে পারত 
তাহারাই 'নর্বাচত হইয়া যাইত। জেলা বা প্রদেশের স্বনামখ্যাত মন্ত্রী বা 
সম্পাদক তাহাদের প্রমাণপন্ত্র দয়া দিতেন। তাহারা দশটাকা ফি দাঁখল 
কাঁরয়া প্রাততীনাধ হইয়া যাইত। এমনধারা প্রাতানাধ কংাগ্রসের বাংসাঁরক 
আঁধবেশনের সময় নিণখল ভারতীয় কংগ্রেস কাঁমাঁটর সভ্য নিবচিন করিত। 

এই নিব্চনে বেশি ভিড় হইত না। সর্বদাই প্রদেশে কংগ্রেসের অনূরন্ত 
এমন কিছ কিছ প্রধান লোকদের বাছিয়া লওয়া হইত। 'নাঁখল ভারতীয় 
কংগ্রেস কমিটির নিয়মে বিহার প্রদেশকে বার্ষক চাঁদা দিতে হইত পনেরো 
শ টাকা। একথা একরকম স্বীকার করা হইয়াছিল যে, যাহারা একশত 
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টাকা চাঁদা দিবে তাহারাই খল ভারতাঁর কংগ্রেস কমিটির সভ্য 'নর্বাচিত 
হইবে। এইজন্য যাহারা এই শর্ত পালন করিতে পারত না, তাহারা 

কখনও নিজেরা প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবার সাহস কারত না। ইহা হইতে 
বাঁঝতে হইবে না যে, নিবাঁচিত সব সদস্যরাই একশত টাকা জমা "দয়া 
দিত। তখনকার দিনে নাখল ভারত কংগ্নেস কামাটির সম্পাদক ছিলেন 
রাজমহেন্দ্রীর বিখ্যাত কংগ্রেসকমর্ট সুব্বারাও পান্তলু। আমার মনে 
আছে, ইনি সর্বদা পাটনায় এই চাঁদা সংগ্রহ করিতেন। তাহা হইলেও 
প্রতিক বছর ইহা আদায় হইত না। ১৯২০ সালে বিহারের হবে 
অনেক হাজার টাকা বাক পাঁড়য়াছল। 

নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেসের নিয়মাবলী বদলাইয়া দেওয়া হয়। 
সর্বকর কংগ্রেসের সভ্য করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের প্রাতি লক্ষ 
আধিবাসধ হইতে এক একজন রুরিয়া প্রাঁতানাধ বাছবারই আঁধকার দেওয়া 
হইল। এইভাবে প্রাতানাধির সংখ্যা 'নার্দন্ট হইয়া গেল। নাগপুরে ইহাও 
স্থর হইয়াছিল যে, প্রাতাঁনাধ িবচিন কেবল কংগ্রেসের সভারাই কাঁরত 
পারেন, তাহাও কংগ্রেস কাঁমাটির আইনসঙ্গত আধবেশনে। 

নিবচিত প্রাতনিধদের তাঁলকা আঁধবেশনের কয়েকাদন পূর্বেই 
নাখিল ভারতীয় কংগ্রেস কাঁমাটর দপ্তরে পেপছাইবার কথা । এঁ তাঁলকায় 
যাহাদের নাম দেওয়া হইত, তাহারা ছাড়া, ঠবাশষ কারণ না, অনা কেহ 
প্রতানীধ হইতে পারত না। তাঁলকার নামের মধ্যে উলটপালট ঙখনও 
হইতে পারত; যখন কোন নিবরচিত প্রাতানাধ ইস্তফা দিয়া দিত ও 
তাহার শূন্য স্থানে িবচিন হইত । প্রাদোশক মন্তী বা সম্পাদককে ইহার 
প্রমাণ দিতে হইত। 

এ-সব নিয়মের জন্য এখন কংগ্রেসের নিব্চিনে বড় কড়াকড়ি হইবার 
কথা- প্রাচীন রীতি আর চাঁলবার নয়। তাই নৃতন ভাবে সংগঠন কাঁরয়া 
যথারীতি 1নর্চিন কাঁরয়া লওয়া আবশ্যক হইয়া গেল। কংগ্রেস তাহার 
জন্য সময়ও 'নাদ্দস্ট কাঁরয়া 'দয়াছিল। প্রাদোশক করিটিকে নূতন নিয়ম 
অনসারে 'নজের নিজের নিয়মও তোর কারবার আঁধকার দেওয়া হইয়া- 
ছিল। এইজন্য ঠিক হইল যে যতক্ষণ নূতন সংগঠন না হয়, ততক্ষণ একটা 
ছোট কাঁমাঁট তোর করিয়া দেওয়া হউক, তাহাই সব কাজ করিবে। 
পুরানো অনেক্ কংগ্রেসী নেতা এখন কংগ্রেস হইতে সাঁরয়া দাঁড়াইয়াছল। 
কেহ কেহ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত (০০6০) বদলাইবার জন্য, আর কেহ কেহ 
[সিদ্ধান্ত অনুমোদন কাঁরলেও অসহযোগের কার্যক্রমের বিরোধী । এই 
কারণেও পৃনগঠনের প্রয়োজন 'ছিল। আমাকে এই কাঁমাটর সম্পাদক করা 
হইল। সভাপাঁত হইলেন মৌলানা মজহর্-উল্-হক্ সাহেব। ইহার নাম 
দেওয়া হইল পুনঃসংগঠন- সাঁমাত। কাঁমাঁট খুব উৎসাহ কাঁরয়া কাজ 
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আরম্ভ কারিল। যেখানে যাই, কংগ্রেসের সভা কারবার কথা বাল, অসহ- 
যোগ প্রচার তো করিয়াই থাঁকি। 

অনেক উকিল, মোল্তার ও ছান্র_যাহারা ?নজের 'নজের কাজ ছাঁড়য়া 
দিয়াছল- সমস্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল। সে-সব স্থানে কংগ্রেসের 
বাতা পেশছাইতে আরম্ভ কাঁরল। প্রায় সকল জেলায় রাষ্দ্রীয় পাঠশালা 
খোলা হইল; কিছ পিছ: ম্যার্রক পর্যন্ত, ছু নীচের শ্রেণীর জন্য। 
সবগ্ীলর সম্বন্ধ হইল বহার বিদ্যাপীঙের সঙ্গে । আম মনে কার 
ম্যাট্রক পাঠশালার সংখ্যা প্রায় পণ্টাশ হইবে, আর প্রাইমার পাঠশালার 
সংখ্যা দুই শ আড়াই শ। বহার 'বদ্যাপীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত 
পাঠশালায় যে-সব ছান্র শিক্ষা পাইতে লাগল তাহাদের সংখা হইবে বিশ 
পণচশ হাজার। অন্য কাজ যাহারা ছাঁড়য়া দিয়াছল. তাহাদের অনেকে 
এই সকল পাঠশালায় শিক্ষক হইয়া গেল। 

তখন সমস্ত প্রদেশ জাঁড়য়া যে-সব সভা হইত, তাহাদের সংখা ?নিশ্য় 
অগণ্য ছিল। কর্মকতরা যানই নাই, বা সভা করিয়া কংগ্রেসের কার্কক্রম 
ও বাণী লোকের কাছে বোঝানো হয় নাই, কোনও জেলার এমন অংশ কমই 
ছিল। আ'ম সমস্ত প্রদেশ ঘ্বারয়া বেড়াইতে লাঁগলাম। ১৯২১ সালেই 
সর্বপ্রথম সমস্ত প্রদেশের সঙ্গে পরিচয় হইল। অসংখ্য কমর সত্যে 
চেনা-পারচয়ও হইয়া গেল। 

আঁম ওকালাঁতি তো করিতাম, কিন্তু বড় বড় সভায় বাঁলবার বেশি 
অভ্যাস ছিল না, যাঁদও ছেলেবেলা হইতেই সভাসামতিতে যোগ দিতাম । 
অসহযোগ প্রচার করিতে গিয়া অসংখ্য সভায় বন্তুৃতা করিতে হইল । ফলে, 
সভায় বাঁলতে সামান্য যেটুকু সঙ্তকোচ হইত, তাহা দূর হইয়া গেল। আঁম 
এখন প্রস্তুত না-হইয়াও বন্তৃতা করিতে পারিতাম। যে-সব জেলায় ভোজ- 
পুরি বলা হইত. সে-সব জায়গায় গেলে ভোজপ্ীরতেই বন্তুতা কাঁরতাম। 
অন্যত্র শুদ্ধ ীহন্দীতে। এ বংসর পুরালয়াতে আম বাংলাতে বন্তৃতা 
দিয়াছিলাম কি না তাহা মনে নাই, যাঁদও এ-ধারণা আছে যে আঁম 
পুর্ীলয়াতে কোন-না-কোন বার বাংলাতে বন্তৃতা 'দিয়াছি। সভাও 'কছন 
ছোটখাটো হইত না। পাঁচ-দশ হাজার লোক জমা হওয়া একটা বড় কিছ 
ব্যাপার ছিল না। দশ হাজার লোকের সভার মধ্য আমি সহজে সব লোকের 

কাছে নিজের কণ্ঠস্বর পেশছাইতে পাঁরতাম। তাহার বোশ সংখ্যা হইলে 

লোকেরা শান্ত ভাবে থাঁকলে আমার কণ্ঠস্বর সকলে শুনতে পাইত, কিন্তু 
তাহার জন্য বেশ পাঁরশ্রম কাঁরতে হইত, আর পেটে ব্যথা ধাঁরত। আমার 
ইহাও মনে আছে যে বিশ-পশচশ হাজার লোকের সভাতেও আম এ বংসর 
বকৃতা কাঁরয়াছিলাম। ছাপরা জেলায় হাতোয়ায় একটা সভা হয়, সেখানে 
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জানি না কিভাবে একটা খবর রটিয়া গিয়াছিল যে, সভায় মহাত্মা গান্ধী 
আিবেন। এইজন্য সেখানে প্রায় পণ্টাশ হাজার লোক একত্র হইয়াছিল। 
হাজার চেম্টাতেও সভা ঠিক জামতে পারিল না। আম নিজের সম্পর্ণ 
শান্ত প্রয়োগ কাঁরয়া উচ্চ স্বরে ছোট খাটো একটা বন্তৃতা 'দিয়াছিলাম. কিন্তু 
আমার সন্দেহ হয় যে খুব অল্প লোকই তাহা শুনিয়াছিল বা বাঝয়াছল। 

বন্তুতা করিবার সময় দোখতাম যে সভায় উপাঁস্থত,জনগণের উপর 
তাহার কেমন প্রভাব পড়িতেছে। প্রভাব ভাল হইতেছে দেখিলে এবং 
জনতা শোনার জন্য আগ্নহান্বিত ও বুঝতে পাঁরতেছে মনে কাঁরলে 
সেখানকার বন্তুতাও আম নিজে বুঝতে পারতাম যে ভালই হইতেছে। 
যেখানে তাহা না হইত সেখানকার বন্তৃতা যেমন-তেমন হইত। বন্তুতাও 
এমন ছু ছোট-খাটো হইত না। কংগ্রেসের ইতিহাস, 1খলাফত 
আন্দোলন, পাঞ্জাবের অত্যাচার ও স্বরাজের প্রয়োজন ব্যতীত অসহযোগের 
কারন্রম আমি সমস্ত সভায় বেশ বস্তার কয়া ব্যাখ্যা কাঁরতাম। 
ইহাতে প্রায় এক-দেড় ঘণ্টা লাগিয়া যাইত। যেখানে দশ হাজার পর্যন্ত 
লোক একত্র জমা হইত সেখানে তো পুরাপার বিস্তার করিয়া দেড় ঘণ্টা 
কি তাহারও বেশি সময় বালয়া লইতাম। যেখানে ইহার চেয়েও বোঁশ 
লোক একন্র হইত সেখানে খাঁনকটা সংক্ষেপ কারতে হইত । বিশ হাজারের 
বোঁশ লোকের সভায় আধ ঘণ্টার চেয়ে বেশি বলিতে পারতাম না। এইভাবে 
সমস্ত প্রদেশ ঘাঁরয়া বেড়াইতাম। অন্যান্য সগ্গীরাও ইহাই কাঁরতোছিলেন। 

“দেশ ও "দার্চলাইট' 

অসহযোগ আন্দোণনে সব নেতা যোগ দেন নাই। কংগ্রেসের পূরাতন ও 
বয়োবৃদ্ধ নেতারা, যাঁহারা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন নাই, তাঁহারা 
বিহার প্রাদোৌশক লীগ নামে অন্য এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন কারলেন। দেশের 
নরম দলের সংবাদপত্রে ইহার খুব আলোচনা হইল, কিন্তু এই প্রাতিজ্চান 
কিছ; কারতে পারল না। ইহার বিষয়ে পরে আর কিছ শুনতে পাওয়া 
যায় নাই। আমাদের প্রদেশ এক বিষয়ে ঠিক ছিল- মতভেদ থাকলেও 
নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয় নাই। আমাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারও 
আগের মতই থাকিল। কিন্তু এতগুলি লোক আলাদা হইয়া গেল, বিশেষ 
করিয়া নাগপুরে কংগ্রেসের নিয়মাবলপ ও তাহার গঠন বিষয়ে অনেক 
অদল-বদল হইল বলিয়া, কংগ্রেস কামাটি আবার গঠন করা আবশ্যক হইয়া 
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পাঁড়ল। কয়েকমাস কাজ করার ফলে এই সংগঠন সম্পূর্ণ হইল। জুনের 
শেষ পযন্ত জেলা কাঁমিটিগ্ীল রীতিমত গাঁঠত হইয়া প্রাদেশিক কাঁমাঁট 
নিবচিন কারতে পাঁরল। তখন আবার 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কামাটর 
নূতন সদস্যেরা নির্বাচিত হইলেন। 

কংগ্রেস পুনগ্গঠনের সত্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রশ্ন উপাঁস্থত হইল। 

সংবাদপত্রের পক্ষে বিহার উপযন্ত প্রদেশ নয়। প্রথমে কঠোর পাঁরশ্রম ও 
ত্যাগ স্বীকার করিয়া বহার টাইমস্" ও বহার” বাহির করা হয়। কিন্তু 
আর্ক অনটন বশত দুহাট পান্রকাই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। "বহার 
টাইমস-এর প্রবর্তক ও প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন বাবু মহেশনারায়ণ। ইনি 
এখন পরলোকগত। তিনি যতাঁদন বাঁচিয়াছিলেন, ততাঁদন পাঁন্রকাখানি 
চালাইয়াছিলেন। সাঁচ্চদানন্দ সিংহ ও সংবাদপত্রের ব্যবসায়ীদের মধ্যে খুব 
যাওয়া-আসা ও আদান-প্রদান ছিল। তাঁহার নিজের পহন্দস্থান রাভউ' 
ছাড়া তান এই সমস্ত সংবাদপন্রকে অর্থ ও লেখনন "দিয়া সাহাষ্য করিতেন। 

ণবহারী' বনেলীর রাজসরকার হইতে অনেক সাহায্য পাইত। উহা বন্ধ 
হইয়া যাওয়ার কারণও একপ্রকার তাহাই। আর একাঁটি সংবাদপন্র বাহির 
হইত, নাম 'একসপ্রেসঁবাহর হইত হাতোয়ার মহারাজের পক্ষ হইতে। 
অনেকাঁদন ঘাটঢীতর উপর চাঁলয়া তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। ১৯১৮ সালে 
পাটনার সকল নেতা মিলিয়া, বিশেষ কাঁরয়া সাঁচ্চদানন্দ সিংহ ও হাসান্ 
ইমাম. সংবাদপন্নের অভাব বিশেষ অনুভব করিয়া স্থির কারলেন যে, 
একখান সংবাদপত্র বাহির করা হউক। শ্রীষুস্ত সংহের মতানুসারে 
তাহার নাম হইল 'সার্চলাইট”। উহা সপ্তাহে দুইবার কাঁরয়া বাঁহর 
হইত। পাঁরচালকদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুন্ত সিংহ, হাসান ইমাম প্রভত। 
নৃতনদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুন্ত ব্লজাকশোর প্রসাদ-আমিও ছিলাম। 
আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর “সার্চলাইট'-এর সম্মুখে এই প্রশন আঁসল, 
উহা অসহঘোগ সমর্থন করিবে কিনা। যাহারা পয়সা খরচ করিবে তাহাদের 
মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রীযুন্ত সিংহ ও হাসান ইমাম। তাঁহারা অসহযোগের 
পক্ষপাতন ছিলেন না। এঁদকে সমস্ত প্রদেশে অসহযোগের ঢেউ এমন- 
ভাবে উঠিতোঁছল যে, তাহার বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ হইত “সার্চলাইট"-এর 
পক্ষে চিরকালের জন্য সাধারণের সমর্থন হারানো । তাছাড়া, পাঁরচালকদের 
মধ্যেও আমরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 'দিয়াঁছলাম। উহার সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত মূরলীমনোহর প্রসাদও সম্পূর্ণভাবে অসহযোগের পক্ষপাতশ 
ছিলেন। এই অবস্থায় নিজেদের মধ্যে মতভেদের নীতি নিরধরিণ কাঁরয়্া 
দেওয়া আবশ্যক হইয়া পাঁড়ল। 

১৯২০ হইতে, “সার্চলাইট" প্রেস হইতেই, হিন্দী সাষ্তাহক “দেশ'ও 
বাহির হইত, তাহার প্রকৃত সম্পাদক আমি বালয়াই লোকে জানিত। 



১৭, থা 

ইংরেজ পড়া কয়েকজন উকিল-ব্যারিস্টার ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের, ইংরেজী 
কায়দায় সাজানো ঘর হইতে বাহির করিয়া অসহযোগ, গাঁয়ের বটগাছের 

ছায়ার নীচে আর গাঁয়ের খেত-খামার পর্যন্ত রাজনীতিকে লইয়া আসিয়া- 

গছল। সেখানে ইংরেজীর প্রবেশ ছিল না। জনসমাজের মধ্যে যে প্রবেশ 

কাঁরতে চাঁহত, তাহাকে দেশী ভাষায় আশ্রয় লইতে হইত। এইজন্য আমরা 

ভাবলাম, “দার্চলাইট" হইতে 'দেশ' বোশ কাজে লাগিবে। আমরা হাসান 

ইমাম ও শ্রীযযন্ত সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে 'সার্চলাইট” ও 'দেশ'-এর 
[বিষয়ে এই মীমাংসা কারয়া লইয়াছলাম যে “সার্চলাইট' তাহার সম্পাদকীয় 
মন্তব্যে না কারবে অসহযোগের বিরোধ, না কাঁরবে সমর্থন। কিন্তু অন্য 
লোকের লেখা যে পক্ষেই হউক অন্যলোকের নামের সঙ্গে থাঁকতে 
পাঁরবে। “দেশ' হইয়া যাইবে আমাদের পন্ত। এখন হইতে তাহার লাভ- 
লোকসান আমাদের হইবে । উহার নীতি আমরা ঘেমন চাহিব তেমনি 
হইবে, কিন্তু উহা সার্চলাইট প্রেসে পয়সা দিয়া ছাপাইতে হইবে। 

এইভাবে একখান হিন্দী সাপ্তাহক আমাদের হাতে আঁসয়া গেল। 
ইংরেজী “সার্চলাইট'ও অনুকূল না হইলেও বিরোধী তো হইল না। আমরা 
ইহাও মনে কাঁরয়াছলাম যে উহাতে লেখা 'দব, কিন্তু এ আশা পূর্ণ হইল 
না। কারণ আন্দোলনে এতটা কাজ বাঁড়য়া গেল যে লাখবার সময়ই 
পাইলাম না। এ প্রচারকার্ষে “দেশ” অনেক সহায়তা কারল। গ্রাহকদের 
সংখ্যা অনেক বাঁড়য়া গেল। বিজ্ঞাপনও অনেক পাইতে লাগিলাম। 
আমরা তো আন্দোলনে লাঁগয়াছলাম, পাঁরচালনা বিষয়ে মন দিতে পাঁর 
নাই। গ্রাহকদের সংখ্যা যেমন যেমন বাঁড়তে লাগল, পাঁরচালকের ভূলে 
অর্থভাবের মান্রা তেমনি বাঁড়তে থাঁকল। 'কছাীদন পরে আমরা যখন 
[হিসাব দৌখলাম তখন বুঝিতে পারলাম যে বিজ্ঞাপনের হার এতটা কম 
করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যাহাতে যতটা খরচ পাঁড়ত তাহাও বিজ্ঞাপন 

হইতে পাওয়া যাইত না। এইজন্য 'বক্লেয় কাপর সংখ্যা যেমন বাঁড়ল 
ঘাট্ীতও তেমন বাঁড়তে থাঁকল। আমরা দেখিলাম যে অনেকের 'জানিস- 
পন্রের প্রচার আমাদের নিজেদের খরচায় সারা প্রদেশে সবেগে কাঁরয়া 
চাঁলয়াঁছ। 'কন্তু এই জ্ঞান অনেক ক্ষাত স্বীকার করার পর আঁসিল। 
এইভাবে তখন 'দেশ'-এর উপর যে বোঝা চাপানো হইল, তাহা যেন চিরকাল 
এক ভার পাথরের মতো তাহার গলায় বাঁধা রাঁহল। 
জন-আন্দোলনে 'কিছাাঁদন পর ঢিলা পাঁড়ল। 'দেশ'-এর 'বিরুয়ও ছু 

কম হইতে থাঁকল। পরে আর্থক অসাবধার জন্য উহা একেবারে বন্ধ 

কাজ খুব হইত, লোকসমাজে আদরও খুব ছিল। 
ধসার্চলাইট, 'না্দস্ট নীতি অনুসরণ করিয়া চাঁলতেছিল। কিছাদিন 
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পরে হাসান ইমাম ও শ্রীষন্ত সিংহ উহা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। উহা 
সম্পূর্ণভাবে আমাদের আঁধকারে আঁসয়া গেল। এখানে না বাঁলয়া পাঁর 
না যে, উহারা দুই জন যাঁদও অর্থ ও পাঁরশ্রম দয়া গোড়া হইতে ইহাতে 
যথেষ্ট সাহায্য কারতেছিলেন তথাপি অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে আমাদের 
হাতে পান্রকাখাঁন আসতে দিলেন। এখন হইতে অবস্থা দাঁড়াইল এই 
যে, “সার্চলাইট” একেবারে কংগ্রেসী পন্র হইয়া গেল। ইহাই ছিল উহার 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত মূরলীমনোহর প্রসাদের প্রকৃতির অনুকূল। ১৯৩০ 
হইতে ১৯৩৪ পর্যন্ত যখন সত্যাগ্রহ চাঁলতে লাগিল ও কংগ্রেসের নিরেশ 
বাহর হইল যে, সংবাদপন্র যতাঁদন স্বাধীনভাবে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ 
ছাপিতে পারবে না ও নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে পারবে না, 
ততাঁদন সরকার হুকুম মানার পরিবর্তে নিজের প্রকাশই বন্ধ করিয়া দিবে, 
তখন যে-অল্পসংখ্যক পত্র কংগ্রেসের আদেশ পুরাপুরি পালন করিতে- 
ছিল, “সার্চলাইট' ?ছল তাহাদের অন্যতম। এসব সত্তেও “সার্চলাইট' আর্ক 
অনটন হইতে মস্ত হয় নাই। শেষে আমাঁদগকে উহা সত্বর বিড়লা 
ব্রাদার্সকে এই শর্তে দিয়া দিতে হয় যে উহার আর্ক ব্যবস্থা তাঁহারাই 
করিবেন, 'কন্তু উহার সম্পাদকীয় নীতিতে আধকার আমাদেরই থাঁকিবে। 
১৯৪১-এর শেষে ইহা স্থির হয়। তখন বড়লা বন্ধুগণ অনেক কিছু 
খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা অর্থসঙ্কট হইতে মান্ত পাইতে- 
ছিলেন এমন সময় গভর্মেন্ট ১৯৪২ সনের আন্দোলনে উহা বন্ধ কাঁরয়া 
দিবার আদেশ জার কাঁরলেন। সম্পাদক আমাদের সঙ্গে নজরবন্দী 
হইলেন। আজ আমি যেখানে এই পঙ্ভ্তি কয়টি লিখিতেছি সেখানে 
তিনিও আছেন। 

আন্দোলনের জোর ও সরকার দমননীতি 

উপরে বলা হইয়াছে যে কংগ্রেসের বার্ষক আঁধবেশন ১৯২০ সালের 
[ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে হইয়াঁছল। আম অসুস্থ ছিলাম বালয়া এই 
আঁধবেশনেও যোগ দিতে পাঁর নাই, কিন্তু শ্ানয়াছলাম যে উহাতে যত 
প্রীতাঁনাধ আ'সয়াছল কখনও কোন আঁধবেশনেও তত আসে নাই। 

তাহার কারণও ছিল। কেহ কেহ ভাবয়াছিল, নাগপুরে অসহযোগ প্রস্তাব 
আবার আলোচনা করা হইবে; তাই দুই পক্ষের লোকেরা আপন আপন 
শান্ত দেখাইবার জন্য আঁধক সংখ্যায় সেখানে আঁসয়াছিল। 'কন্তু 
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দুপক্ষের মধ্যে একটা মীমাংসা হইল; শেষে খানিকটা হেরফের করিয়া 
সংকজ্প গ্রহণ করাই স্থির হইল। এই প্রস্তাব দ্বারা দেশকে 

ক্লমশ অসহঘোগ করিবার আদেশ দেওয়া হইল। সরকার খেতাব 
ছাঁড়য়া দেওয়া, কাটীন্সল বজনন করা, যাহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
কাীন্সিলে গিয়াছে কোনপ্রকারে তাহাদের সাহায্য না দেওয়া, সরকারের 
সংশ্লিষ্ট শিক্ষালয় হইতে সায়া দাঁড়ানো ও আদালত বজন, প্রথমে ইহাই 
ছিল প্রধান কার্ধব্লম। কিন্তু মে সরকার চাকরি ছাঁড়য়া দেওয়া ও কর 
বন্ধ করার আদেশ পাওয়ায় তাহাও করা স্থির হইল। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার 
জন্য সরকার হইতে পৃথক রান্দ্ৰীয় বিদ্যালয় স্থাপন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া 
িটাইবার জন্য পণ্ায়েত স্থাপন, চরখা প্রচার ও বিদেশ বস্ব বজন, 
ইহাও আবশ্যক বলা হইল। 'হন্দ-মৃসালম এঁক্য ও আহংসার উপরও 
জোর দেওয়া হইল। 

যাহারা প্রথমে খাঁনকটা দোমনা ছিল, নাগপূরের সংকল্পের পর 
তাহারা সকলে এখন দ্ঢ় হইয়া অসহযোগে লাগিয়া রাহল। মহাত্মাজী 
ইহাও বাঁলয়া 'দয়াঁছলেন যে কংগ্রেসের কার্ক্রম লোকে যাঁদ পুরাপুরি 
পাশন করে তাহা হইলে এক বংসরের ভিতরেই স্বরাজ হইয়া যাইবে। 
লোকেরা এক বংসরের কথাটা ধাঁরয়া লইল। শর্ত পূরণ করিবার চেষ্টায় 
প্রাণপণ কাঁরয়া সকলে লাগিয়া গেল। উপরে যে-সব সভার কথা বলা 
হইয়াছে, সেখানে প্রচারে ইহাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য । 

উপরে বলা হইয়াছে, সমস্ত বিহার প্রদেশে অসংখ্য কমর কাজ কাঁরতে 
লাগল এবং স্বরাজ ও অসহযোগের কথা গ্রামে গ্রামে পেশছাইয়া দিতে 
থাঁকল। অল্পাঁদনের মধোই অদ্ভূত জাগরণ দেখা গেল। সরকারও 
তাঁহাদের দক হইতে চুপ কাঁরয়া ছিলেন না। তাঁহারা দোঁখতেছিলেন ষে 
প্রচারের ফলে জনসাধারণের মধ্যে তাহার প্রভাব ক্লমেই চরমে উঠিতেছে, 
লোকেরা 'িভাঁক হইয়া উাঁঠতেছে। কংগ্রেসের তরফ হইতে আমরাও 
সতর্ক ছিলাম যে উৎসাহের বেগে জনসাধারণের দিক হইতে কোথাও বাড়া- 

বাঁড় না হয়। এজন্য নাগপুরের পর প্রাদোশক কাঁমাট যে আদেশ জার 
কারলেন, তাহাতে শান্তি ও আঁহংসার উপর সম্পূর্ণ জোর দেওয়া হইল, 
পাঁরন্কার বলা হইল যে কাহারও সঙ্গে কোনপ্রকারের জবরদান্ত না করা হয়। 
আমরা বুকিতাম, কম্মারা এই কথা বুঝাইতে চেস্টা কারত। বলপ্রয়োগে 

আমাদের নিকট নাই। তাহা ছাড়া আহংসা হইল অসহযোগের মৃখ্য শর্ত। 
তাহার দ্বারা জনসাধারণকেও আমরা নিজের 'দকে টাঁনয়া আনতে পাঁরি। 
আমাদের দিক হইতে জোর-জবরদস্তি হইলে ফল হইবে উলটা । আমা- 
'দিগকে একদিন পস্তাইতে হইবে । এজন্য যেখানে বন্তুতা দেওয়া হইত, 
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এই কথার উপর জোর পাঁড়ত; ষে প্রচার পন্র প্রকাশ করা হইত, তাহাতেও 
ইহার উপর জোর দেওয়া হইত। গ্রভমেণ্ট খোঁজ রাখতেন, কোথাও 
কোন অশান্তি হইলে দমন কারবেন। কিন্তু তাহার সুঘোগই পাইঙেন না। 

মজঃফরপুর জেলায় দুমল্যতার কারণ অনেক জায়গায় হাট লুট 
হইয়াছল। দারভাঙা জেলা ও চম্পারন জেলার এক-আধ জায়গায় অনুরূপ 

ব্যাপার ঘটে। সরকার যে বাহানা খাঁজতোছিলেন, তাহা পাইলেন। আমরা 
মদ বন্ধের কথাও প্রচার কাঁরতাম। ইহার প্রভাবও যথেষ্ট হইতোছল। 
আবগ্গার দোকানের 'ঠিকা মার্চ মাসে দেওয়া হইত। বিক্রয় কম হইয়া 
যাইতেছিল। সরকার ভয় পাইয়া গেলেন, নিশ্চিত আয়ের স্থলে বোশ 
লোকসানের মধ্যে বুঝ পাঁড়য়া গেলেন। এই দুই কারণে দমননীতি জার 
হইল। দমন আরম্ভ হইল মজ£ঃফরপুর জেলা হইতে । তাড়াতাঁড় অন্যান; 

জেলায়ও ছড়াইয়া পাঁড়ল। চম্পারনের লৌরিয়ার কাণ্ডের সময় হইতেই 
কিছ্-ীকছ? দমন চঁলতোছিল। সেখানে এখন আরও জোরে চাঁলতে 
লাঁগল। দণ্ডনীতির প্রথম রূপ হইল, করীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী 
দণ্ডাঁবধির ১০৭ ধারা অনুসারে মুচলেকা দিবার জন্য মকদ্দমা রুজু 
করা চাঁলল। ফৌজদারী দণ্ডনীতির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী কমাঁদের 
সভায় বন্ৃতা করা ও মাছল ইত্যাঁদতে যো' দেওয়া বারণ হইয়া গেল। 
এই ধরনের মকদ্দমা কত জনার উপর চালা,না হইয়াছিল, তাহা এতাঁদন 
পরে বলা তো কঠিন; কন্তু এইটুকু 'নশ্চয়হ বলা যায় যে লোকে জামিন 
দেয় নাই। যাহাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা রুঞ্জ করা হইত তাহারা জেলে 
চাঁলয়া যাইত। তবে মকদ্দমায় যেখানে সেখানে লোকেরা আত্মপক্ষ সমর্থন 
কারল। কোথাও কোথাও শেষটায় মকদ্দম। খারিজ কাঁরতেই হইল, কারণ 
সাক্ষ্য-প্রমাণ কিছু পাওয়া গেল না। কথাটা এই, সভ্য করা ছাড়া আমাদের 
লোকেরা অন্য কিছু করিতও না, আর সে সভায় অসহযোগের কার্যক্রম 
বুঝানো হইত। হাট লুটের যে ঢেউ চাঁলতোছল তাহা বন্ধ কাঁরতে 
আমাদের লোকেরা খুব সাহায্য কারয়াছল। যেখান হইতেই খবর আসক, 

সামলাইয়া লইত। লহঠেরাদের সামনে দাঁড়াইবার জন্য লোকদের তৈয়ারও 
কারিত। কিন্তু সরকার তো চাঁহতেন আন্দোলন বন্ধ কাঁরতে। এইজন্য 
তাঁহারা লুঠেরাদের বদলে কংগ্রেসকর্মীদের গ্রেপ্তার করাটাই বোঁশ জরা 
ও সংগত মনে করিতেন। 

অজ্প 'দনের মধ্যেই শত শত কমর এইজাতীয় ম্কদ্দমায় ঘায়েল হইয়া 
গেল। প্রাদেশিক গভর্মেণ্টের প্রধান সেক্রেটার মিঃ টেন এক সার্কুলার 

জনা উৎসাহিত করা হইল। আর একটি সার্কুলার বাহর কারলেন স্বায়ত্ত- 
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শাসন বিভাগের মন্ত্রী মিঃ হ্যালেট, তাহাতে বলা হইল যে মিউনিসি- 

প্যালিটি ও ডিস্টিক্ট বোর্ড সরকারেরই অঙ্গ, সতরাং উহাদের সদস্য ও 

কর্মচারী কাহারও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত হইবে না। 

[ছিলেন। তাঁহারা ১০৭ ও ১৪৪ ধারার নোটিশের ঝড় উঠাইলেন। শত 

শত লোক গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠানো হইল। 

মজহর-উল-হক সাহেবের সঙ্গে আমার আরা যাইবার কথা 1ছল। 

ি কারণে যেন হক সাহেব সেখানে যাইতে পারিলেন না। আঁম একাই 

গেলাম। আরা স্টেশনে নামতেই আম ১৪৪ ধারার নোটিশ পাইলাম, 

»টা হইতে ৫টা পর্যন্ত কোনও মিছিল ও সভায় আম শহরের ভিতরে 
যোগ দিতে পারব না। আমার সম্মুখে এক সংকট আঁসয়া উপাঁস্থত 
হইল। নোটশও ছিল খুব মজার। তখন ম্যান্রক পরীক্ষা হইতেছিল। 

আরাও ছিল তাহার একটা কেন্দ্র। নোঁটশে নিষেধের কারণ বলা হহয়া- 

ছিল যে মিছিল ও সভা কারলে পরণক্ষার্থীদের কাজে ক্ষতি হইবে ও 

তাহারা রাগ কারিবে। 
নাগপূর কংগ্রেস স্থির কাঁরয়াছল, খল ভারতীয় কংগ্রেস কামাঁটর 

আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত সত্যাগ্রহ করা হইবে না। সরকারের তরফ হইতে 
যখন এই ধরনের কান্ডকারখানা হইতে লাগল, অথবা তাহার সম্ভাবনা 
দেখা গেল, তখন আমরা প্রাদোশক কমাঁটর তরফ হইতে আদেশ বাঁহর 
কাঁরয়া 'দয়াছলাম যে এই ধরনের হুকুম মানিয়া লইতে হইবে; কারণ 
কংগ্রেস এখনও সত্যাগ্রহ কারবার আদেশ দেয় নাই। হাঁ, তবে যেখানে 
আত্মসম্মানের কথা আসবে, সেখানে অন্য কথা । 

আম নোটিশ পাইয়া স্থর করিলাম যে উহা মানিয়া লইতে হইবে, 
সেই জন্য স্টেশন হইতে শহরের মধ্যে গেলাম না। প্রায় দ্বপ্রহরের সময়ে 
পেশীছয়াছিলাম। স্টেশন হইতে মিউনিসিপ্যাঁলটির বাহিরে িকটেই এক 
গ্রামে চ'লয়া গেলাম। দুপুরটা সেখানেই থাঁকলাম। সেখানে এক বড় 

. সভা হইল । তাহাতে কেবল গ্রামেরই নহে শহরেরও অনেক লোক আসিয়া 
উপস্থিত হইল। আবার সন্ধ্যা পাঁচটার পর শহরে গেলাম। সেখানেও 
এক বড় সভা হইল। সেখানে আম নিজের কার্ধক্রম সম্পন্ন কাঁরলাম। 
এইভাবে এই নোঁটশের ফল হইল এই, একটা সভার জায়গায় দুইটা সভা 
হইল। লোকদের উৎসাহ খুব বাঁড়য়া গেল। আমার ভভুয়ায় যাওয়ার 
কথা ছিল। সেখানেও আমরা যাইবার পূর্বে একটা নিষেধাজ্ঞা বাহির 
হইয়া গেল। আঁম সেখানেও 'গ্রিয়াছলাম নিশ্চয়ই, কিন্তু নোটিশের কি 
হইল তাহা মনে নাই। 

এ সময়ে প্রাদেশিক. কাউন্সিলের বৈঠক হইতোঁছল। যাহারা 
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কাউান্সলে যোগ 'দিয়াছিল তাহারা কংগ্রেসের আদেশের বিরুদ্ধে এখানে 
গিয়াছিল। কিন্তু সরকারি সাকুর্লার লইয়া ও আমার নামে যে নোটিশ 
বাহির হইয়াছিল তাহা লইয়া তাহারা তর্ক জ্বাড়য়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে, 
সাধারণভাবে যে-দমনননীতি চলিতেছিল, তাহারও কঠোর সমালোচনা হইল । 
সংবাদপন্রে এই-সব কথা ছাপা হইলে প্রদেশের বাঁহরের সামায়কপত্রগ্ীলও 
বিহার সরকারের কাণ্ডকারখানা-_ বিশেষ করিয়া তাহার সাকুলার ও দমন- 
নীতির-কড়া সমালোচনা করিল। কথা খুব ছড়াইয়া পাঁড়ল। মজঃফর- 
পুর জেলার সাতামারীর সবডাভজনাল আফসার মিঃ লী, যান এই 
ধরনের ব্যাপারে খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি কয়েকাঁদন পরে 
সেখান হইতে বদলি লইয়া গেলেন। জান না, এই দেশব্যাপী আন্দোলনের 
জনই তান বদলি হইলেন, না অন্য কোনও কারণে; কিন্তু লোকের মধ্যে 
ধারণা জল্মিল যে আন্দোলনই তাঁহার বদাঁলর কারণ । 

মদ বন্ধ করার জনা কোথাও কোথাও সরকার আফসারেরা গণ্ডগোল 

করিয়াছল। হাজারবাগ জেলের চতরা'তে খেতের মধ্যেই মদ 'বাক্ত হইতে 
লাগল। জনসাধারণের মধ্যে মদের প্রচার তো আফসরেরাই বেশির ভাগ 
কারত। কোথাও কোথাও মদ বন্ধ করায় সাহায্য করার জন্য কমাঁ ও 

স্বচ্ছাসেবকদের নামে মকদ্দমাও রুজু করা হইল। 
পণ্টায়েত স্থাপন করাও আমাদের কার্যক্রমের মধ্যে এক প্রধান কার্ষ 

ছিল। অনেক জায়গায় পণ্টায়েত স্থাপিত হইল। অনেক মকদ্দমার 
মীমাংসা হইতে লাগল । কোথাও কোথাও লোকে পণ্টায়েতী সিদ্ধান্ত 
মানাইবার জন্য “একঘরে'র সাহায্য লইত। আমরা প্রাদেশিক কমিটির তরফ 
হইতে ইহা বন্ধ কারয়া দিলাম, তাহা হইলেও এখানে-ওখানে খানিকটা 
হইয়াই গেল। এক জায়গায় তো পণ্টায়েতের প্রভাব এতদূর হইয়া 
দাঁড়াইয়াছিল যে তাহা সরকার আদালতের মতো কাজ কারিত। লোকে 
যথারীতি মকদ্দমা দায়ের কারবার জন্য ও তাহার মঈমাংসা করাইবার জন্য 
ফিও দিত। লোকে অধিকাংশ সিদ্ধান্ত মানয়া লইত; কিন্তু কোথাও 
কোথাও অস্বাবধার' সাঁম্ট হইত। এক অস্বাবধা হইল যে পুরানো, বহু 
কাল ধাঁরয়া যে-মকদ্দমা চলিতেছে তাহাও লোকে পণ্টায়েতের সামনে 'দতে 
শুরু করিল, ফলে দাঁড়াইত এই যে খুব পুরানো বাঁলয়া পণ্ায়েত যাঁদ 
তাহা না-ই শুনিত, তবে অভিযোগ হইত যে ইহাও সরকার আদালতের 
মতো ন্যায়ের দিকে না দেখিয়া তামাঁদর কথা বলে, আর যাঁদ একটা মীমাংসা 
কারতে চাহত তবে উহার মীমাংসা গ্রহণ করাইবার উপায় ছিল না। 

পণ্ঠায়েত লইয়াই গ্িরিডতে এক মহা কাণ্ড হইয়া গেল। সেখানে 
পণ্ায়েতের 'িচার না মানার জন্য একজনকে একঘরে করা হয়। একঘরে 
লোকটিকে কয়া হইতে জল ভাঁরতে দেওয়া হইল না। তাহার ঘড়া ভাঁঙয়া 

৯৭ 
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দেওয়া হইল। পুলিশ আঁসয়া গ্রেপ্তার কাঁরল যে ঘড়া ভাঙয়া।ছল 
তাহাকে । তাহার সঙ্গে বহু লোক থানা পর্যন্ত আঁসল। সেখানে ও 
জেলের সামনে হাঙ্গামা হইল। পুলিশের বাঁলবার ?ছল না যে লোকে 
চিল ছ'াড়য়াছে ও পুলিশের উপর চড়াও হইয়াছে । দারোগা তাঁহার 
পিস্তল লইয়া গুল ছাঁড়লেন। অনেক লোক আহত হইল। জেল ও 
থানার খানিকটা ক্ষতি হইল। কয়েকজন লোকের নামে মকদ্দমা চ।লল। 
এবিষয়ে খবর পাওয়ামান্র ডক্টর মামুদের সঙ্গে আম সেখানে গেলাম। 

ফাঁসানো হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তো মাপ চাঁহয়া লইল; 
কিন্তু অন্যদের নামে মকদ্দমা চালল। শেষে যে ক হইল, তাহা আমার 
মনে নাই। 

এক মজার ঘঙ্না 

অঞ্প কয়াদনের পরেই, ১৯২১-এর মার্চে বেজওয়াড়ায় 'নীখল ভারত 
কংগ্রেস কামাঁটর বৈঠক হইল । সেখানে 'স্থর হইল যে লোকমান্য (তিলকের 
স্মৃতিরক্ষায় এক কোট টাকা স্বরাজের কাজের জন্য, তিলক স্বরাজ ফণ্ড 
নামে, ৩০শৈ জুন পর্যন্ত জমা করা হইবে, বিশ লক্ষ চরখা চাঁলবে ও 

কংগ্রেসের এক কোট সভ্য করা হইবে। বেজওয়াড়া পেপাছবার পূর্বে 
মহাত্বাজী দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। আমি কলিকাতা হইতেই 
মহাত্মাজীর সঙ্গে উীঁড়ষ্যায় যাই। সেখানে তখন দীভরক্ষ। মহাত্মাজী 
প্রথম হইতেই তাহার সংবাদ পাইয়াছলেন। লোককে দয়া তান কহ 
সাহাযাও করাইয়া দেন। দহাভরক্ষ-পশীডতেরা মহাত্মাজীর আগমন সংবাদ 
পাইয়াছিল। অনেকে বহু দর হইতে আঁসল। মহাত্মাজী তাহাদের 
আঁস্থ-পঞ্জর দৌখলেন। দোঁখিয়া তাঁহার মনে খুবই আঘাত লাগল। 
একট প্রবন্ধে তানি উঁড়িষ্যার নগ্ন বূভূক্ষু কঙ্কালদের কথা জোর করিয়া 

উল্লেখ কারলেন। আণ্ম বহ্বার এ-সব গাঁরবের কথা মনে করিয়া তাঁহার 
চোখে জল আঁসতেও দৌঁখয়াছিলাম। একটা বড় বাঁড়তে তাঁহাকে থাকিতে 
দেওয়া হইয়াছিল। একাঁদকে জগন্নাথজীর বিশাল মান্দর, পান্ডা ও ধনী 
মানী লোকদের সুখময় জীবন, মহাতআ্মাজীর অভর্থনার জন্য ধুমধাম, অন্য 
দিকে এই-সব নগ্ন বৃতূক্ষু নরকঙকাল! 

উাঁড়ষ্যারই কোনও সভায় মহাত্মাজী খুব উশ্চু সুরে এক বন্তৃতা দেন, 
তাহার প্রভাব আজ পর্যন্ত আমার মনে আছে। সভায় কেহ মহাত্মাজীকে 
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প্রশ্ন করে, আপাঁন ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে কেন_ ইংরেজী শিক্ষাই তো 
রাজা রামমোহন রায়, লোকমান্য তলক ও আপনাকে সাঁন্ট করেছে? 
গান্ধীজী উত্তরে বলেন, “আমি তো কিছু নই, কিন্তু লোকমান্য তিলকও 
যা আছেন তার থেকে কত বড় হতে পারতেন যাঁদ ইংরেজী শিক্ষার বোঝা 
তাঁকে বইতে না হত। রাজা রামমোহন আর লোকমান্য তিলক, শঙকরা- 
চার্য, গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ সিং আর কবীরদাসের সামনে কিঃ 
আজ তো দেশভ্রমণের ও প্রচারের কত উপায় হাতের কাছে রয়েছে। তাঁদের 

সময়ে তো এ-সব কিছু ছিল না, তবু তাঁরা তাঁদের মতবাদ প্রচার করে 
দুঁনয়ায় কত বড় বিপ্লব এনে ফেললেন।” *ইংরেজন রাজ্যশাসন বিষয়েও 
তিনি বাঁলয়াছলেন, মোগল শাসনে আকবরের সময় রানা প্রতাপ ও 
আউরঙ্গজেবের সময় শিবাজীর মতো বারপুরুষের যে সুযোগ 'ছিল, আজ 
তাহা কোথায় ঃ এই ধরনের এক খুব জোরালো বন্তৃতাদান প্রসঙ্গে 'তাঁন 
দেখাইয়া 'দয়াছিলেন যে ইংরেজী শিক্ষাই দেশোন্নীতর কারণ এই যে 
আমরা বলি, ইহা আমাদের মোহ । হাঁ, ইংরেজী জানা খারাপ নহে; 
আমাদের মধ্যে অনেককেই ইহা জানিতে হইবে। আমরা উহা শাখবও 
বটে; কিন্তু আজকার মতো উহা শিক্ষার মাধ্যম ও উপায় হইয়া থাকতে 
পারবে না। 

উীঁড়ষ্যা হইতে মহাত্মাজীর সঙ্গে আম বেজওয়াড়ায় গেলাম। পথের 
দৃশ্য অবর্ণনীয়। আমাদের প্রদেশে যেরূপ উৎসাহ দৌঁখয়াছলাম, অল্প 
দেশেও সেইরূপ দোঁখতে পাইলাম। সেই লোকের ভিড়, সেই দশ দিক 
হইতে জয়ুধান উঁঠতেছে! স্টেশনে সেই জনসমদ্র, চলাঁতি রেলগাঁড়র 
ধারে লাইনের উপর লোকদের সেই ভিড় ও সেই বিরাট সভা! মনে আছে, 

বিজয়নগরে আমরা প্রায় রাত তিনটায় রেল হইতে নামিলাম। সারা শহরের 
লোকে যেন দেওয়াল উৎসবে মাতিয়াছিল! 

আমরা যে-কয়জন বিহারের প্রাতানাধ ছিলাম, বেজওয়াড়া হইতে 
ফারবার সময় রেলে বাঁসয়া কার্যক্রম সম্পূর্ণ করিবার বিষয়ে পরস্পর কথা 
বাঁলতে লাঁগলাম। পাটনায় পেপীছতে পেশছিতে একপ্রকার 'স্থর করিয়া 
লইলাম, কাজ কিভাবে বহি কারব। অর্থ-সংগ্রহে ও চরখা চালানোর 
দিকে বিশেষ মন দেওয়া হইল। আঁমও রাতাঁদন সমস্ত প্রদেশে ঘ্ঁরয়া 
বেড়াইতাম ও টাকা সংগ্রহে লাগয়া রাহলাম। সমস্ত জেলার কমারা 
প্রাণপণ কারয়া এই কাজ করিতে থাকল । টাকা যেমন যেমন তাদায় 
হইত, অমনই ব্যাঙ্কে জমা হইত। আমরা কয়েক প্রকাংরর রসদ ছাপাইয়া 
লইয়াছিলাম, তাহাতে এই সুবিধা হইত ষে প্রত্যেক লোককে রাঁসদ 'লাখয়া 
'দিবার প্রয়োজন হইত না। সবচেয়ে কম ছিল চার আনার রাঁসদ। বোঁশ 
টাকার রাঁসদ হাতে 'লীখয়া দেওয়া হইত। বিহারে ইহার- পূর্বে সাধারণের 
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কাজের জন্য জনসাধারণের নিকটে এইভাবে কখনও টাকা চাওয়া হয় নাই। 

কতদূর কৃতকা' হইব তাহা আমরাও জানিতাম না। কিন্তু লোকের 

উৎসাহ দেখিয়া আশা বাঁড়য়া ঘাইতেছিল। খুব বড় ও ধনী লোকদের 

[নিকট হইতে আমরা বেশি কিছ পাই নাই। কিন্তু প্রতে।ক জেলার মধ্য- 
বিত্ত শ্রেণীর লোকেরা খুব উৎসাহ কাঁরয়া চাঁদা 'দয়ীহুল। শেষে ৩০ 
জুন পর্যন্ত আমরা প্রায় সাত-আট লাখ টাকা সংগ্রহ কারয়াছলাম। ৩০ 
জুন তারখে গান্ধীজীকে তারযোগে ইহা জানানো হইল। এ-কাজে 
ন্রিহৃত বিভাগের লোকেরা সবচেয়ে বোশ উৎসাহ দেখাইয়াছল, যাঁদও 
অন্য জেলাগুলও তেমন কিছ পিছনে পাঁড়য়া ?ছল না। 

বিহারের কয়েকটা জেলায় ঘুরিতে ঘুরিতে খুব আভজ্ঞতা লাভ হইজ। 
কোথাও কোথাও মনোরঞ্জক ঘটনাও হইল। পাঠ.কর চিত্তীবনোদনের জন। 
একাট ঘটনা বর্ণনা কার : 

জুন মাস। আম রাঁচি জেলায় তিলক স্বরাজ্যভাণ্ডারের জন্য টাকা 
উঠাইতে গিয়াছ। স্থানীয় কমীরা জেলার 'বাভন্ন স্থানে যাইবার জন্য 
আমার দুই দিনের কর্মতািকা তৈয়ার কাঁরয়াছিল। প্রথম দন রাঁচ হইতে 
মোটরযোগে দশটায় বুন্ডু পেপাছিয়া সেখানকার কাজ শেষ করিবার কথা 
ছিল। রাঁচিতে ফিরিয়া দুপুরের খাওয়া খাইব, সেইরূপ ব্যবস্থা 'ছল। 
িকালবেলায় খঃটী যাওয়ার কথা । রাত্রে আবার রাচি 'ফাঁরয়া আসবার 
কথা । পরের দিন সকালে লোহারডাগা গিয়া দুপুরবেলায় সেখান হইতে 
ফিরিয়া িকালবেলার গাড়িতে পাটনা রওনা হইব, এই ঠিক 'ছল। 

আমরা সকালবেলায়ই রাঁচিতে স্নানাদ করিয়া তৈয়ার হইলাম। 
ট্যাক্স আসিতে একট; দোর হইল। আমরা সাত জন, তাহার মধ্যে একজন 
ড্রাইভার আর একজন র্লীনার, তাহাতে চাঁড়য়া রওনা হইলাম। দুপূরে 
রাঁচতে ফাঁরয়াই খাইতে হইবে, তাই সঙ্গে কিছুই লইলাম না। গায়ে 
যে জামা ও চাদর ছিল. তাহাই মালপন্র। স্থানীয় নেতা ডাক্তার পর্ণ মিত্র 
সঙ্গে এক ছোট ব্যাগ লইয়াছিলেন। তখন তাহার বিষয়ে জানিতে পারি 
নাই। কিছুদূর গিয়া এক জঙ্গলের মধ্যে পেশীছিলে মোটরের কি একটা 
ভাঁঙয়া গেল। ড্রাইভার মেরামত শুরু কাঁরয়া দিল আর বাঁলল, 'বাস্, 
দ্শ-পনেরো মানটের মধ্যে সেরে নিচ্ছি।' মেরামত করিতে দেরি হইতে 
লাগিল। আমরা যত ঘাবড়াই, ও ততই ভরসা দেয়। দুই-তিন ঘণ্টার পর 
সে বাঁলল, কামারের দরকার হইবে। খোঁজ কাঁরয়া একটা গ্রাম পাওয়া 
গেল, সেখানে কামারবাঁড় গিয়া কিছু ঠুকঠাক কাঁরয়া দুরস্ত করিয়া 
লইল। জঙ্গলে খাওয়াদাওয়ার কোনও কিছু নজর পাঁড়ল না। তেস্তুল 
গাছ ছিল। তাহাতে গোছা গোছা তেতুল ঝাুলয়া ছিল। আমরা তাহা 
ভাঁঙয়া জভ ও দাঁত টক কাঁরতে লাঁগলাম। দুপুরের পর জোর পিপাসা 
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লাগিল। আবার গ্রাম খ:জিয়া ঘাঁট ও বালাত চাহিয়া আনা হইল। অনেক 
দর হইতে জল আনিয়া পিপাসা মিটানো গেল। 

যখন গাঁড় মেরামতের কাজ চলিতেছিল, তখন আর একটা মোটর গাঁড় 
কয়া পুলিশের লোকেরা যাইতেছে দোখতে পাইলাম। আমাদের দোখয়া 
তাহারা গাঁড় থামাইল। আমরা তাহাদের বাঁলয়া ?দলাম, 'শীঘ্রই বুন্ডুতে 
পেশছে যাব, আপনারা সেখানে জানিয়ে দেবেন যে গাঁড় খারাপ হয়েছে 
বলে আমাদের আসতে একটু দোঁর হচ্ছে।' তাহারা গাঁড় থামাইয়া 
আমাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া শিম্টাচার করিল; কিন্তু এই সংবাদ 
সেখানে পেপছাইয়া দিবার ভদ্রুতাটুকু করল না! সেখানে যে-সব লোক 
খানিকটা দূরের গ্রাম হইতেও আঁসিয়াছিল, তাহারা আমাদের জন্য িনটা- 
চারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া এখানে-ওখানে চাঁলয়া গেল। 

অবশেষে গাঁড় মেরামত হইল। আমরা সন্ধা পাঁচটা-ছয়টায় বুণ্ডুতে 
পেশাছিলাম। গ্রাম হইতে যাহারা আঁসিয়াছল, তাহারা তো চালয়া ?গয়া- 
ছিল। কিন্তু খাস বুস্ডুতে লোকদের মধ্যে আমাদের পেশছিবার খবর 
কথায় কথায় ছড়াইয়া পাঁড়ল। সভা বাঁসল। প্রাণ খুলিয়া সেখানেও বন্তৃতা 
হইল। টাকা সংগ্রহ করা হইল। যতদূর মনে পড়ে, সেখানে প্রায় সাত- 
আট শ টাকার মতো সংগ্রহ হইয়াছল। 

কাজ শেষ করিয়া তাড়াতাঁড় চলিয়া যাইঝর জন্য প্রস্তৃত হইলাম। 
কিন্তু সমস্ত দন শুধু তেন্তুলের উপরই কাটয়াছল, তাই সেখানকার 
লোকেরা খাইবার ক্তন্য আগ্রহ কাঁরল। আমরাও রাজ হইলাম। রান্না 
শেষ কাঁরতে প্রায় নয়টা-দশটা বাঁজল। খাওয়া শেষ হইলে ভাবিতে 
লাগলাম, এখন কি করা যায়। সেদিনকার মত খ:টা"র প্রোগ্রাম ছাড়িয়া 
দিতে হইল। কিন্তু পরের দন লোহারডাগার প্রোগ্রাম যেন কোনও মতে 
বাদ না পড়ে। বিকালের গাঁড়তে পাটনা রওনা হওয়াও অত্যন্ত দরকারি 
ছিল। কাহারও কাহারও মত হইল, বিশেষ করিয়া মোটরওয়ালার, রান্রে 
যাওয়া ঠিক নয়, রাস্তায় জঙ্গল আছে, বিপদ আছে, মোটরও কে জানে 
কোথাও 'বিগড়াইয়া গেলে রাত্রে ভয়ানক অবস্থা হইবে । আম বাীঝলাম 
যে সে একটা বাহানা কারতেছে-__ এতক্ষণ ধাঁরয়া গাঁড় মেরামত করা হইল, 
এখনও ঠিক চাঁলতেছে, আবার গাঁড় 'বগড়াইবে কি! বিশেষ করিয়া 
আমার পরের দিনের কার্যক্রমের চিন্তা ছিল। আমি খুব জোর দিয়া 
বললাম, 'না, যেতেই হবে।, 

শেষে প্রায় রাত এগারোটা-বারোটার 'সময় এ ভাঙা গাড়িতে চড়িয়া 
আমরা সাত জন রওনা হইলাম মাঝপথে, অল্প দূর পরেই, একটা '্ঘাট' 
আছে সেখানে চড়াইটা একট খাড়া । সেই চড়াইতে উীঠতে "গয়া মোটর 
আবার ভাঙিল। যেখানে ভাঙল সেখান হইতে আরও প্রায় দুই শত 
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আড়াই শত গজ উপরে উঠিতে হইবে। তাহার পর নামা বা উত্রাই। 
নামবার সময় এ?ঞ্জন যাঁদ না-ও কাজ করে, তাহা হইলেও মোটর সহজে 

চলিয়া যাইবে, ড্রাইভার আমাদগকে এইরূপ বুঝাইল। আমরাও সেই- 
রূপই বুঝলাম। ঘাট হইতে নামিয়াই এক ডাকবাংলো ছিল; ভাবলাম 
যে যাঁদ কোনও রকমে ডাকবাংলো পর্যন্ত পেপছাই, তাহা হইলে রাতটা 
সেখানে আরামে কাটবে, ঘুমাইতে পারব। নিজেদের বেকুবি ও উৎসাহের 
চোটে আমরা স্থির কাঁরলাম বে, অল্প যেটুকু চড়াই আছে, তাহা আমরা 
মোটর ঠোঁলয়াই পার করিতে পাঁরব। এইজন্য আমরা মোটর সামনে 
ঠোলতে শুরু কাঁরলাম। বিশ-ন্রশ গজ পযন্ত মোটর ঠৌলয়া লহলাম। 
সেখানে ঢালু খুব কম ছিল, আর উচ্চ ছিল বৌশ। মোটরের পক্ষে 
উপরে চড়া কাঁঠন ছিল; কিন্তু আমরা জোর লাগাইলাম। ফলে হইল এই 
যে, কয়েক গজ উপরে ঠোলবার পর মোটর উলটাইয়া পিছনের দিকে 

ঝ:াঁকল। আমরা ?ানজেদের সম্পূর্ণ শান্ত প্রয়োগ কাঁরয়া তাহা আটকাইতে 
লাঁগলাম। কোনও মতে আমরা এক খদে পড়া হইতে তাহা বাঁচাইতে 
পাঁরিলাম। ইহার পর আর মোটর ঠোলবার চেষ্টা কারতে সাহস হইল না। 

রাত প্রায় বারোটা একটা বাঁজয়াছে বোধহয়। জঙ্গলের মাঝখানে 
আমরা সাত জন লোক কোনও প্রকারে মোটরে বাঁসয়া আসতোছিলাম। 
সারাদন ক্লান্তির পর রাব্রে ঘুমানোটাও দরকার ছিল। সেই নির্জন 
জায়গায় ভয়ানক সব কথা বাঁলয়া ড্রাইভার আমাঁদগকে ভয়ও দেখাইতে- 
ছিল। সে বালল যে এখানে হিংস্র জানোয়ার ও চোর-ডাকাত, দুইয়েরই 
ভয় আছে। আমরা বাঁললাম, চোর-ডাকাত আমাদের নিকট হইতে লইবেই 
বা কী, আমাদের নিকট তো কিছুই নাই; তবে হাঁ, যাঁদ জঙ্গল জানোয়ার 

আসিয়া পড়ে তাহা হইলে আমাদের ভয় অবশ্যই আছে। আম মুখে তো 
এ-কথা বিয়া দিলাম; কিন্তু ইহা জানতাম না যে ডান্তার বুণ্ডুর সংগ্রহের 
টাকাটা নিজের বাগে রাখিয়া দিয়াছেন। তাহা সঙ্গেই ছিল। সে সময় 
আমার কথা শ্দানয়া ডান্তারও কিছু বাঁললেন না। আঁমও পরের দিন 
সকালবেলা পর্যন্ত, আমাদের হাত একেবারে খাল এই ভুল ধারণাই 
কাঁরয়া-ছলাম। 

আমরা যখন পরামর্শ কাঁরতোঁছলাম তখন জঙ্গলের ভিতর হইতে 

একটা আওয়াজ শোনা গেল। ড্রাইভার তো খুব ভয় পাইল: বালতে 
লাগিল, এই ভয়ানক আওয়াজ বনের জানোয়ারের । খাঁনক পরে আওয়ান্ 
বন্ধ হইয়া গেল। আমরা সকলে শান্তভাবে কোনও প্রকারে মোটরে বাঁসিয়া 
পাঁড়লাম। কিছুক্ষণ পরে মন যখন খাঁনকটা শান্ত হইয়াছে তখন আমরা 
ভাবলাম যে মোটর ওখানেই রাখিয়া দিয়া ডাকবাংলো পযন্ত হাঁটিয়া গিয়া 
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করা যাইবে । 'কন্তু ড্রাইভার তাহাতে রাজি হইল না। আমরা যখন 
বললাম, 'আমরা চলে ঘাচ্ছ, তুম মোটরের সঙ্গে এখানেই থেকে যাও', 
তখন সে ?চংকার করিয়া কাঁদতে লাগিল। 

শেষকালে 'স্থর হইল যে, তিন জন লোক মোটরের সঙ্গে থাঁকয়া 
যাইবে, বাক চার জন ডাকবাংলোতে চাঁলয়া যাইবে । চাঁদনী রাত, এই 
একট কারণ যাহার দরুণ কিছুটা সাহস মনে সাত 1ছল। ডাকবাংলোতে 
পেশছিয়াই আমরা 1পপাসায় ক্লান্ত হইয়া পাঁড়লাম। ডাকবাংলোতে কেহ 
ছিল না; দরজা বন্ধ ছল। আমরা ভাবিলাম, দরজা কোনও রকমে খোলা 
যাইবে। তাহাতে আমরা সফলও হইলাম। ভিতর হইতে তন্ন তন্ন কারয়া 
খণজয়া একটা বালতি বা।হর করা হইল। দুইটা চৌ।ক ও দুইটা টোবল 
ছিল। তাহা বাঁহরে আনা হইল। কিন্তু বালততে তো আর পিপাসা 
মাটবার নহে, কয়া ও দড়র আবশ্যকতা থাঁকয়াই গেল। আমরা আর 
একবার চৌঁকদারের খোঁজে ডাকবাংলোর আশেপাশে বাহর হইলাম । 
খাঁনকটা দূরে দেখিতে পাইলাম, একজন লোক একটি 1শশঃকে পাশে 
লইয়া গভশর [নদ্রায় আঁভভূত আছে। এ ঘোর জঙ্গলে শশুর সঙ্গে 
তাহাকে এই প্রকার নিশ্চিতভাবে ঘুমাইতে দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া 
গেলাম। অনেক ডাকাডাইকর পর তাহাকে উঠ্ঠানো গেল। চোখ মুছতে 
মছতেই সে বাঁলল যে দাঁড় তো নাই, ?কন্তু জঙ্গলে অল্প দর অগ্রসর 
হইলেই কূয়া পাওয়া যাইবে। 

আমরা 'পিপাসায় ক্লান্ত ছিলাম। তাই আবার কয়ার খোঁজ গেলাম। 
এবার কয়া পাওয়াও গেল। নিজেদের চাদর এককন্র কাঁরয়া পাকাইয়া দাঁড় 
ধানানো গেল। তাহা ?দয়া বালাত কাঁরয়া জল তোলা হইল । জল খাইয়া 
আমাদের মধ্যে কেহ কেহ চৌ?কর উপর, কেহ বা টোঁবলের উপর, ঘুমাইয়া 
পাঁড়ল। ঘুমাইবার সময় পাওয়া গেল অজ্পই। সকালে উঠিয়া, হাত-মৃখ 
ধইয়া, আমরা ভাবলাম যে এখান তো যানবাহন কিছ পঃওয়া 'ধাইবে 
না, সৃতরাং রাঁচির ?দকে পায়ে হাঁটিয়াই অগ্রসর হই; পথে কোনো গ্রাম 
পাওয়া গেলে কিছু আহারেরও ব্যবস্থা হইতে পারে। 

সকলে পায়ে হাঁটিতে রাজ ছিল না। এইজন্য আমি ও আর একজন, 
দুই জন হাঁটতে লাঁগলাম। [তিন-চার মাইল গেলে একটা গ্রাম পাইলাম, 
সেখানে কিছ চানা পাওয়া গেল। প্রায় নয়টার সময়ে চাঁলতে আরম্ভ 
কাঁরয়াঁছলাম। চানা চিবাইয়া আমরা খানিকটা বিশ্রাম কারতে লাগিলাম। 
কড়া রোদ্র উঠিম্নাছিল। ঠাণ্ডা হাওয়া বাঁহতেপ্ছিল। শশঘ্ই ঘ্ম আ'সিল। 
এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পরে কেহ আসিয়া জাগাইয়া'দিল। বুঝিলাম, রাঁচির 
ভাইয়েরা কাল দ্পুর পর্যত আমাদের পথ চাঁহয়া ছিলেন। আমরা না 
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পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা এই ভুল করিয়াছেন যে ট্যাকাঁসর উপরই প্রায় পরা 
বোঝা লইয়া তিন-চার জন লোক আসিয়াছিলেন। মোটরওয়ালাদের ছাড়া 
আমরা পাঁচ জন, প্রথম হইতে এক গাঁড়র বোঝা! আমরা বাঁললাম যে 
আমাদের মধ্যে যাহারা এখনও পিছনে পাঁড়য়া আছে তাহাঁদগকে প্রথমে 
রাঁচ পেসছাইয়া পরে আবার মোটর লইয়া আসলে আমরা দুই জন 
যাইব। তাহাদেরও এই বাবস্থা ভালো লাগিল। আমরা আরও প্রায় দেড় 
ঘণ্টা দু ঘণ্টা আরাম করিয়া শুইয়া রাহলাম। প্রায় একটার সময় আবার 
যখন মোটর আসিল, তখন রাঁচি গেলাম । সেখানে কিছ খাওয়া-দাওয়া 
কারয়া, সন্ধ্যার গাঁড়তে সোজা পাটনা রওনা হইয়া গেলাম। 

এতটা মজার নয়, কিন্তু এই ধরনের কয়েকাঁট ঘটনা, সেবারকার ভ্রমণে 
ঘাঁটয়াছিল। 

হিন্দঃ-ম;সলমান এক্য ও খাঁদ-প্রচার 

১৯২১-এর জুলাই মাসে বোম্বাইতে 1নাঁখল ভারতীয় কংগ্রেস কাঁমিটির 
আঁধবেশন হইল। সেখানে বিহারের অনান্য লোকের সঙ্গে আমও 
গেলাম। আ'ধবেশনে প্রচুর উৎসাহ ছল, কারণ অল্পকাল পূর্বেই এক- 
কোটি টাকা সংগ্রহের কর্মভার বেশ সফলতাপূর্বক পালন করা হইয়াছে। 
চরখারও যথেষ্ট প্রচার হইয়াছে । হিন্দু-মুসলমান এঁক্য পূর্ণরূপে 
স্থাপিত হইয়াছে বাঁলয়া মনে হইতেছিল। এই এঁকা যে আবার কখনও 
ভাঙিবে, তাহা আমরা বাঁঝতে পাঁর নাই। এই-সব কারণে এ আঁধবেশনে 
কেহ কেহ সত্যাগ্রহ শুরু করিবার উপর খুব জোর 'দিয়াছলেন। 

এঁদকে গভর্নমেণ্টের তরফ হইতেও কিছ কিছু উপদ্রব হইতেছিল, 
তাহাতে অনেকে বিচাঁলত হইয়াছিলেন। যাঁদও সমস্ত দেশময় আমরা 
খুব বড় আন্দোলন চালাইয়াছিলাম, তথাপি তাহা ছিল বৈধ আন্দোলন। 
আইনভঙ্গ করা হয় নাই-- যাঁদও বন্তৃতার মধ্যে স্বাধীনতার কথা যথেন্ট 
বলা হইত। কংগ্রেসের লোকদের আচারব্যবহার ও চালচলনে সাহস, উৎসাহ 
ও সবচেয়ে বেশি নিভ'য় ভাব বাহির হইয়া পাঁড়ত। গ্রভন“মেন্ট যেখানে- 
সেখানে কমীদের গ্রেপ্তার কারয়া লইতেন। এইভাবে শত শত লোক 
জেলখানায় গিয়াছিল। শবহারে যে গ্রেপ্তার ও দমন করা হয়, তাহার কথা 
উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে । এই-সব কারণেও সত্যাগ্রহ শুরু করার উপর 
লোকেরা খুব জোর দিল। - 



হিন্দু-মুসলমান এঁক্য ও খাঁদ-প্রচার ১৮৫ 

মহাত্মা গান্ধী এখন ধৈষধারণ কারতে পরামর্শ দিলেন। চরখা প্রচার 
ও তাহার দ্বারা বিদেশীবস্ত্র বজ্ন ৩০শে সেপ্টেম্বর, পযন্ত পালন 
কারবার সংকল্প ছিল। 'তাঁন বাঁললেন, যে-কার্ধক্রম কংগ্রেস ঠিক কারিয়া 
দিয়াছে তাহা পালন করিতে হইবে, তবে সত্যাগ্রহে সফলতা আশা করা 
যায়। এইজন্য এখন প্রস্তুতির উপর জোর দিয়া সত্যাগ্রহের সংকল্প 
স্থগিত রাখা হউক। কিন্তু এমন দু-একটি ঘটনা ঘটল, যাহা সতা৷গ্রহের 
বীজ বপন কারল। 

গ্রভর্নমেন্টের দিক হইতে ঘোষণা করা হইল যে শীতকালে ইংল্ডের 
বুবরাজ পপ্রন্প অব ওয়েলস ভারতবর্ষে আঁসিবেন। তাঁহারা 'নশ্য় 
ভাবিয়াছলেন, জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এতটা প্রচার 
হইতেছে, লোকের মধো উৎসাহ ও ফার্ত এতটা বাঁড়য়া 1গয়াছে, যে 
ধূবরাজের ভারতাগমন তাহা বন্ধ করিবার পক্ষে সাহায্য কাঁরবে। ভাইসরয় 
লর্ড চেমূসফোর্ড আন্দোলনের বিষয়ে একবার বিয়াছলেন : আম এতে 
ঘাবড়ে গয়োছ, ধোঁকায় পড়ে গোছ (1১822160 2100. 1১011916560) | 

এখন লর্ড রোডং এখানে ভা হইয়া আঁসয়া গিয়াছলেন। তিনি 
ইংলণ্ডে চতুর হইতেও চতুর নশীতিজ্ঞদের মধ্যে একজন, ইহাই লোকে মনে 
কারত। তিনি কিছুকাল পূর্বে আমোৌরকায় রাজদ্তের পদে থাঁকয়া, 
যুদ্ধে আমেরিকাকে ইংলণ্ডের পক্ষে লইয়া আসবার নীতিকৌশল দেখাইয়া 
ছিলেন। আর এখন ইংলণ্ডের চঈফ জাস্টিসের পদে নযুন্ত ছিলেন। 

হইতে পারে যে যুবরাজের ভারতাগমন উদ্হার চাতুরশর ফল। হইতে 
পারে, নীতিজ্ঞ ব্যান্তুরা ভাবিয়াঁছলেন, বঙ্গাঁবচ্ছেদের পরে যখন বাংলায় 
বাপকভাবে অসন্তোষ দেখা 'দয়াছল ও কোনও প্রকার দমননীতিতে তাহা 
বধ কাঁরতে পারা যায় নাই, তখন সম্রাট পণ্টম জর্জ অভিষেকের জন্য 
ভারতবর্ষে আসলেন, এখানকার সাধারণ লোকেরা, এমন-কি সকলেই, খুব 
উৎসাহের সঙ্গে তাঁহাকে অভ্যর্থনা কারল; তেমনই এবারও যুবরাজের 
আগমনে হিন্দস্থানের লোকদের মধ্যে রাজভন্তি উচ্ছবাঁসত হইয়া উঠিবে 
এবং আন্দোলন আপনা-আপান দুর্বল হইয়া পাঁড়বে। এ-সময়ে বরাজের 
ভারতাগমনের অন্য কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। 

নাঁখল ভারতীয় কংগ্রেস এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াঁছল, তাহাতে 
অনুরোধ করা হইয়াছিল যে গভরনমেন্ট যূবরাজকে এখানে আনিবার 
সংকজ্প ছাড়িয়া দিন। তাহাতে পারিজ্কার বলা হইয়াছিল যে গভর্নমেন্টের 
পক্ষে, নিজের 'বিলীয়মান লোকপ্রাতিষ্ঠা পুনঃস্থাশপিত করিবার জন্য, 
সম্রাটের পুত্র ও ভাবা সম্রাটকে এইভাবে প্রয়োগ করা সংগত নহে। ইহাও 
ব্ঝাইয়া দেওয়া হইল ঘে দেশের এই কথা যাঁদ গভর্নমেন্ট স্বীকার না 
করে তাহা হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এই আগমনকে বজনন কাঁরতে 



১৮৬ আত্মকথা 

হইবে__ যাঁদও যুবরাজের সঙ্গে আমাদের কোনও ব্যান্তগত ঝগড়া নাই, 
বরং আমাদের হৃদয়ে তাঁহার জন্য সমাদরই আছে, তথাপি তাঁহার ব্জনও 
অনিনবার্ধ হইবে । এই প্রস্তাবের দ্বারা পাঁরচ্কার জানাইয়া দেওয়া হইল 
যে গভরন্নমেণ্টের এই চালবা'জর ফল ভালো হইবে না এবং দেশকে সত্যা- 
গ্রহের জন্য প্রস্তুত করিবার আদেশ দেওয়া হইল। 

বকাঁরদের সময়ও নিকটে আসিয়া গেল। বিহার ও যুক্তপ্রদেশে এই 
সময় সর্বদা আতি সংকটপূর্ণ মনে করা হয়; কারণ যেখানে-সেখানে গো- 
কোরবানির জন্য 'হন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাঁধয়া থাকে। 
এবার ভাবা িয়াছিল যে, এই হিন্দু-মুসলমান এঁকে 'র যুগেও যাঁদ দাঙ্গা- 
ফ্যাসাদ হয় তাহা হইলে ইহার ফল খুব খারাপ হইবে। বরং এই সুযোগে 
হন্দ্-মুসলমানের এঁক্য বাড়ানো উঁচত। এই বিষয়ে প্রচার হইয়াছিল 
খুব। মহাত্মাজীর পথ এই ছল যে, আমরা মুসলমানদের 'বরুদ্ধে লাঁড়য়া 
তাহাদের হাত হইতে গোরক্ষা কারতে পারি না, আর তাহাদের মায়া 
আমরা গোরক্ষার সৃফলও পাইতে পাঁর না। এইজনা ব্যাপারাঁট তাহাদের 
উপরই ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহারা যাহাতে নিজেদের হিন্দু ভাইদের ধর্ম 
বিশ্বাসকে আঘাত না দয়া, ভাইবন্ধুর মতো ব্যবহারে আপনা হইতেই 
গোবধ বন্ধ করে, 'হিন্দদের জোর জবরদাঁস্ততে নয়, নিজেদের প্রেমভাব 
ও উদার মত হইতে। 

এই ব্যবস্থা অন্সারে আল বন্ধুদের সঙ্গে মহাত্মাজী কয়েকটা 
জায়গায় ঘুারয়াও গেলেন। এই প্রসঙ্গে তিন বিহারেও আঁসলেন। 
এই পর্যটনে মহাত্বাজী সাহাবাদ, গয়া ও পাটনা জেলাতেই গেলেন, সেখানে 
বকারদের সময় 'কছ্ গোলমালের ভয় ছিল। মৌলানা মহম্মদ আল ও 
মৌলানা আজাদ সোভানী তাঁহার সঙ্গে ?ছলেন। মহাত্মাজীর কার্যব্রম 
শছিল খুব সঙ্গীন--একাদনের মধ্যে বস্তর জায়গায় সভা, আর অনেক 
দূর পযন্ত মোটরে করিয়া ঘোরা। আমার মনে আছে. একদিন তিনি 

কারতিন না এবং সূর্যাস্তের পূর্বে খাওয়ার সময় জোটে নাই। দেশ 
ঘুরবার সময়ে আম সঙ্গে ছিলাম । সব জায়গায় নিজেদের মধ- মিলনের 

কথাই বলা হইল। সঙ্গ সঙ্গে চরখা ও খাঁদ প্রচারের কথাও হইল। 
অত্যন্ত সন্তোষ ও গৌরবের কথা এই ঘে, ম্সলমান নেতৃবর্গ- যদিও 
তাঁহারা নিজেদের কোরবানি করার আঁধকার ছাড়তে চাহেন নাই, তথাঁপ 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন যে লোকে সত্ত্ব রাখিয়াও তাহা বাবহার 
করিবে কি না কারবে সে বিষয়ে নিজেরা মশমাংসা করিতে পারে। এইজন্য 
আত্মীয়বন্ধুর দৃঁষ্টতৈ যতদৃর সম্ভব মুসলমানদের এমন কিছ: না করা 
উচিত যাহাতে হিন্দুরা মনে কষ্ট পায়। 



হন্দু-মুসলমান এঁকা ও খাঁদ-প্রচার ১৮৭ 

এই সময়ে হাকিম আজমল খাঁ ও অন্য নেতারাও খুব অদ্ভুত ক্ষমতা 
দেখাইলেন। ফলে সে বংসর বকাঁরদ শুধু শান্তিতেই কাটল, তাহা 
নহে; গোকোরবানিও এত কম হইল যে, পূর্বে কখনও এর্প হইয়াছিল 
কিনা সন্দেহ। ইহাতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ে একে অনে,র 1বশ্বাসের 
মূল্য দল। কোনও দক হইতে শান্ত-পরীক্ষার চেস্টা হয় নাই। উভয়ে 
পরস্পরের সাহচর্য ও ভ্রাতৃত্ব ভরসা রাঁখল। তাহাদের এই ভরসা 1নম্ফল 
হয় নাই। 

[হারের কোনো কোনো অংশে, বিশেষ কাঁরিয়া উত্তর-ীবহারের জেলা- 
গুলিতে, চরখা চলা কখনও একেবারে বন্ধ হয় নাই-যাঁদও চরখার সংখ্যা 
খুব কম হইয়া গিয়াছল। এই আন্দোলনে তাহা নবজীবন লাভ করিল। 
চরখা প্রচারের জন তিলক স্বরাজ ভাণ্ডার হইতে টাকাও পাওয়া গেল। 
আমাদের প্রদেশেও কাজ শুরু করা হইল। কাজ তো আমরা শুরু 
করিলাম; কিন্তু চরখাশাস্ত্ের জ্ঞান আমাদের 'িছ্ই ছিল না। উৎসাহ 
ছিল, কিন্তু বিষয়বৃদ্ধি ছিল না। এইজন্য সেই সময়ে যে-কাজ হইয়াছিল 
তাহার একমান্্র ফল এই হইল যে খাঁদর প্রচার তো হইল, কিন্তু পয়সার 
লোকসানও হইল খুব । গান্ধীজী আন্দোলনের আরম্ভেই যে-কথা বলিয়া- 
ছিলেন, এখনও যখন তাঁহার সেই কথা আলোচনা কার, তখন তাঁহার 
দূরদার্শতা ও কার্যকৌশলের আরও এক জহলন্ত দ্টান্ত পাই। 1তাঁন 
বলিয়াছলেন যে. আমাদের জাতীয় স্কুলকে কাঁরয়া তৃলিতে হইবে চরখা- 
শালা। আর ইহার জ্ঞান অর্জন করা ও জ্ঞান বাঁদ্ধ করার কাজে জাতীয় 
বিদালয়ের লাঁগয়া থাকিতে হইবে-_ চরখার দ্বারাই আমরা সহম্্র সহমত 
মুবককে কাজ দিতে পারিব, আর জনসাধারণের ধনবৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে 
পাঁরব। তান সবরমতী আশ্রমে উদ্যোগশালা খুলিয়া চরখার "বিষয় 
অনুসন্ধানের কাজও আরম্ভ কাঁরয়া 'দয়াছলেন। 'কন্তু বান্দ্ৰীয় ?শক্ষার 
আঁধকারীরা উহার মর্ম সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই: তাঁহারা 'বিদ্যা- 
পাঠ ও তাহার অধীনস্থ পাঠশালাগুলিকে চরখাশালায় পাঁরণত করিলেন 
না-- য'দও সর্বত্র চরখা চালানো আবশ্যিক বিষয় কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছিল। 

চরখা চলিতে লাগল: কিন্তু চরখার শাস্বের জ্ঞান শিক্ষকেরই তো 
ছিল না: শিশুদের তিনি কোথা হইতে সে-জ্ঞান দিবেন? এইভাবে 'অন্ধের 
হাতে পাঁড়ল অন্ধকে শিখাইবার ভার! তাই চরখা কিছুদিন পর্যন্ত ঠিক 

পথে আসতে পারল না। আমরা এই. অদ্রদার্শতার জন্য কাহাকেও 
দোষ দিতে পার না; কারণ এরূপ হওয়াই ছিল স্বাভাবক। সকলের 
চক্ষু ভাবী স্বরাজের দিকে নিবদ্ধ ছিল. স্বরাজকে তখন মনে করা হইত 
রাজনোতক পাঁরবর্তনের দ্বারা সীমাবদ্ধ বস্তৃ। কংগ্রেসের মধ্যেও কেহ 
কেহ, বিশেষ কাঁরয়া মহারাম্ট্রীয়েরা, খাঁদ ও চরখার বিরোধিতা কাঁরতেই 



১৮৮ আত্মকথা 

ছিল। কিন্তু এই-সব ত্রুটি সত্তেও খাঁদর প্রচার হইল খুব। এখনও 
শুদ্ধ ও অশুদ্ধ খাঁদর ভেদ লোকে বোশ কিছ বাঁলয়া মনে কাঁরত না। 
হাতে-চালানো তাঁতের সাহাষে; ঘে-মোটা কাপড় বোনা হইত, খাঁদ মনে 
কাঁরয়া লোকে তাহাই ?কাঁনত। মহাত্মাজী বাঁলয়াছলেন যে সত্যাগ্রহের 
জন্য খাঁদপ্রচার অত্যন্ত আবশ্যক, আর প্রচারের সাক্ষ্য চোখেই পাওয়া 
চাই। অর্থাৎ যখন চাঁরাঁদকে লোকে খাঁদ পারতেছে দোঁখতে পাইব, তখন 
বুঝব যে ইহার প্রচার হইয়া 1গয়াছে--এজন্য বই, প্রবন্ধ ও খবরের কাগজে 
ছাপার অক্ষরে, অথবা কাহাকেও জিজ্ঞাসা কাঁরয়া, সাক্ষ্যপ্রমাণ খ:াঁজয়া 
বৈড়াইবার প্রয়োজন হইবে না। 

বিহারের এই ভ্রমণে গাম্ধীজী খাঁদর উপর খুব জোর 1দয়াছলেন। 

কোকাঁটর কাপড়, যাহা দারভাঙ্গা জেলার মধুবনী এলাকায় হইত, তাহা খুব 
মাহ, সুন্দর ও মোলায়েম হইত। দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া যাইত। 

এই ব্যবসায় এখনও মরে নাই। তাহার বিশেষ কারণ এই যে এ-কাপড়ের 
আদর নেপাল দরবারে ও সেখানকার সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট [ছল। 

সেখানকার জন্যই এই কাপড়, বিশেষ কাঁরয়া নেপালের সীমান্ত অণ্চলে 
খুব তৈয়ার হইত। এঁ অণুলের তৈয়ার ছু ধ্াতও উপাঁস্থত করা 
হয়, বিশেষ কাঁরয়া আমার মনে আছে যে মৌলানা মহম্মদ আল তাহা 
দৌখয়া খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মোমনদের প্রধান কেন্দ্র হার 
শারফে গান্ধীজী িয়াছিলেন ও তাহাদিগকে সাহায্য কারবেন কথাও 
দয়াছলেন। 

বহার-দ্রমণ সমাপ্ত কারবার পূর্বে গান্ধীজী তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া 
পাটনায় আসয়া সদাকত আশ্রমে অবাঁস্থাতি করেন। এখানেই 'নাখল- 
ভারত কংগ্রেসের নবগ্গাঠত কার্যকরী সভার বৈঠক হয়। বোম্বাইয়ের 
নিখিলভারতীয় কামাটতে ওয়ার্কং কা্মীটর নিবচিন হয়। আমাকেও 
সভ্য 'নর্বচন করা হয়। এইজন্য আঁমও এই বৈঠকে উর্পাস্থত গছলাম। 
এই বৈঠকে বিশেষ কাঁরয়া এই কথার উপর জোর দেওয়া হইয়াঁছল যে 
বিদেশী বস্ত্র বনের কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়া উচিত এবং তাহার জনা 
চরখা প্রচারের প্রয়োজন। 

বিহার হইতে গান্ধীজশ কাঁলকাতা হইয়া আসাম চাঁলয়া গেলেন। 
আমি বিহারে খাঁদ-সংগঠন ও চরখা-প্রচারের জন্য ঘাঁরতে লাগলাম । 
প্রাদেশিক কাট এই কাজের জন্য কয়েকজন লোক দয়া এক সাঁমিতি 

গঠন কাঁরয়াছিল। জেলায় জেলায় এই কাজের জন্য কিছু লোক 'নযুত্ত্ 
করা হয়। কাজ খুব জোর চাঁলতে লাগিল। সরকার তাঁহার দিক হইতে 
নীরব রহিলেন না। সরকারের ভয়, বিদেশ কাপড়ের দোকানের উপর 
বুঝি বা পিকেটিং হয়। কংগ্রেস বস্তব্যবসায়ীদের অনুরোধ কাঁরয়াছিল 



মোপালা-বিদ্রোহ ও হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন ১৮৯ 

যে তাহারা বিদেশ কাপড়ের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিক, আর যে-বিদেশী মাল 
তাহাদের নিকট মজুত আছে তাহা 1বদেশেই বিক্রয় কারবার চেষ্টা করুক, 
এইখানের তৈয়ার কাপড়ই ভারতবর্ষে বিক্য় করূুক। এই সংকল্পে ভয় 
পাইয়া বিহার সরকারের নতন মৃখ্য সচিব চৌঁফ সেক্রেটারি) মিঃ সিফটন 
এক বিজ্ঞাপ্তপন্র প্রকাশ কাঁরলেন। তাহাতে জেলার আঁফসারদের উৎসাহ 
দেওয়া হইল যে তাহারা বিদেশী বস্ত্ের কথা যেন প্রচার করে এবং জন- 
সাধারণকে বলে যে বিদেশী বস্ত্র না হইলে লোকের খুব কম্ট হইবে, 
কাপড়ের দাম খুব বৌশ হইবে । আর, যেখানেই কংগ্রেসের লোকেরা জোর 
কাঁরবে, সেখানেই তাহাদের গ্রেপ্তার করা হইবে। ইতিপূর্বে এই ধরংনর 
এক বিজ্ঞপ্তি চীফ সেকেটার রেণী অসহযঘোগের বিষয়ে প্রকাশই কবয়া- 
ছিলেন। এখন বিদেশ বস্ত্র সম্বন্ধে আরও জোরের নীতি সরকার ঘোষণা 
ক'রলেন। বোঝা গেল যে একদিন না একাঁদন সংঘর্ষ হইবেই। কিন্তু 
আমরা নিজেদের কাজ দৃঢ়তা, অথচ সাঁহষ্তার সঙ্গে করিতে থাকিলাম। 
কাজ খুব জোর অগ্রসর হইতে লাঁগিল। 

আসাম-ভ্রমণ শেষ করিয়া গান্ধীজী কলিকাতায় ফিরয়া আসলেন। 

সেখানে আবার ওয়ার্কং কামাটির বৈঠক হইল, আমি তাহাতে যোগ 
'দবার জন্য সেখানে গেলাম। 

মোপলা-ীবদ্রোহ ও হিন্দ;-মঃসলমান প্রশ্ন 

গান্ধজী কাঁলকাতা হইতে মান্দ্রাজের দকে চলিয়া গেলেন। এই যাল্লায় 
কোথাও তান কোপ্ণীন পারবেন বালয়া ঘোষণা কারয়া দেন। এ-যান্রায় 

মৌলানা মহম্মদ আল তাঁহার সং্গ 'ছলেন, তাঁহাকে ওয়ালটেয়ার স্টেশন 
হইতে গ্রেপ্তার কারয়া লইয়া যাওয়া হয়। মৌলানা সৌকত আল, ডাঃ 
কিচলু, মৌলানা হুসেন অহমদ, মৌলানা সার অহমদ, পীর গোলাম 
মজাদদ ও শ্রীভারতাঁ কৃষ্ণতীর্থ শংকরাচার্য প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে তাঁহাকে 
করাচীতে, খলাফত সম্মেলনের বন্তুতা ও এক ফতোয়া প্রচারের জন্য, 
আদালতে উপাঁস্থত করা হয়। এই মকদ্দমাতেও দেশে খুব চণ্চলতার 
সাঘ্ট হইল। মৌলানা মহম্মদ আল তাঁহার কৈফিয়ত বাঁলতে গিয়া যে 
কথা বাঁলয়াছলেন তাহার জন্য এবং যাঁহারা ইহাতে আঁভযান্ত ছিলেন 
সেই-সব নেতাদের ব্ান্তিত্বের জন্য, সেখানে এক অতি গুরত্বপূর্ণ মকদ্দমা 
হয়। পাঁরণামে শ্রীশংকরাচার্য ছাড়া বাঁক সকলের সাজা হইল । 



১৯০ আত্মকথা 

ইহার পর বোম্বাইয়ে ওয়াকিং কাঁমাটর বৈঠক হয় এবং তাহা হইতে 
নিদেশ দেওয়া হয় ষে, যে-ফতোয়ার জন্য এই সকল নেতার সাজা হইয়াছে 

বড় ঝড় সভা ডাকিয়া তাহার পুনরাবৃত্তি করা হইবে। বোম্বাইয়ে ওয়াঁকঁং 
ক'মাঁটর মেম্বরেরা ও অন্য নেতারা নিজেদের হস্তাক্ষরে এক যাযস্তীবন্্াপ্তি 
বাহর কারলেন, তাহাতে এ-সব কথাই আবার বলা হইল যাহার জন্য 
করাচির মকদ্দনা চিয়াছিল। এই ববিজ্ঞাপ্ততে আম দস্তখত করিয়া- 
ছিলাম। সমস্ত দেশে অসংখ্য সভা হইল। তাহাতে অসংখ্য লোক এ 
ফতোয়া আওড়াইল। সরকার কিছ কাঁরলেন না, হতভম্ব হইয়া রাঁহলেন। 
যে-ফতোয়া শুধু মৃসলমানেরাই জানত, সেই ফতোয়া জান না কত 
হন্দ,ও আবার পাঁড়ল, দেখাইয়া দিল যে, যে-কাজ অল্প লোক কাঁরলে 
আইনের চোখে অপরাধ হয়, তাহা সারা দেশ সংঘবদ্ধরূপে করিলে অপরাধ 
হয় না। সত্যাগ্রহের এই এক সুন্দর নমুনা দেশের সামনে ধরা হইল! 

ঠিক এই সময়ে আরাতে মৌলবী মহম্মদ শফীর সভাপাঁতত্বে বহার 
প্রদেশের রাজনোতিক সম্মেলনের বৈঠক খুব ধূমধামের সঙ্গে সম্পন্ন 
হইল। আম তাহাতে একাঁদনই যোগ 'দতে পাঁরয়ািলাম : কারণ আমাকে 
ওয়ার্কং কমিটিতে যোগ দিবার জন্য বোম্বাই চালয়া যাইতে হয়। তাহার 
পরেও আরাতে খুব উৎসাহ বজাইয়া ছল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রাদেশিক 
খিলাফত কনফারেন্সও হইল। তাহাতে অনেক হিন্দু খিলাফত ফণ্ড 
ও স্মার্ণ ফণ্ডের জন্য টাকা সংগ্রহ কারবে বালিয়া কথা ?দয়াঁছল এবং 
অর্থসংগ্রহও হইয়াছিল। 

মহাতআ্মাজর এইবার ভ্রমণের সময় খবর আসিল যে মালাবারে মোপলানা 
সরকারের 'বিরৃদ্ধে দাঙ্গা কারতেছে। প্রথম হইতে এঁদকে পুরা খবর 
আসতে পারে নাই, কিন্তু ধীরে ধীরে খবর আসতে লাঁগল। মৌলানা 
মহম্মদ আলি যখন গ্রেপ্তার হন তখন তাঁহার এীদকে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। 
মহাত্সাজীও যাইতে চাঁহতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারও অনুমাতি আদিল 
মা, তাঁহাকে যাইতে দেওয়া হইল না। যাঁদ ইন্হারা সেখানে যাইতে 
পা'রতেন তাহা হইলে এই আন্দোলন নে-রূপ গ্রহণ করিল তাহা হয়তো 
হইডে পারত না. এতখান প্রচারও ইহার হইত না। শর্তে মোপলারা 
সরকার কর্মচারী ও রেল, কাছা? প্রভৃতির উপরই আরুমণ করিল : ?কল্তি 
কিছু্গল পরে খবর ছড়াইয়া পাঁড়ল যে তাহারা 'হন্দুদের উপরও আংকমণ 
কারে শুরু করিয়াছে-_ তাহাঁদগকে মারতেছে অথবা জোর করিয়। 
মুসলমান কাঁরতেছে। এই খবরে হিন্দুদের মধ্যে খুব উত্তেজনার সপ্টার 
হইল। একপ্রকার নিজেদের মধো মন কষাকাঁষর বীজবপনও হইয়া গেল। 
যে হন্দু-মৃুসলমান এঁক্য মোটামুটি স্থাঁপত হইতে দেখা 'িয়াঁছল, এই 

'ঘটনা হইতে দুম্টি পাঁড়ল যে তাহা টালতেছে। কয়েকজন হিন্দুর বি-শধ 
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কারয়া সরকারের, প্রচার হইতে ইহার উপর বোঁশ প্রভাব পাঁড়তে লাগল। 
কিন্তু তখন পর্ন্ত ব্যাপার বেশি দুর গড়ায় নাই। কয়েক মাস পরে যাঁদ 
অন্যান্য ঘটনা না-ঘাঁটত (যাহা 1হন্দহ-মুসলমান দাঙ্গার রূপ ধারণ করিল) 
তবে ১৯২১-এর এঁক্যের দৃশ্য আমাদের সামনে আসতেই থা।কত। 

কিন্তু অদৃস্টে ছল অন্যপ্রকার। 
গান্ধীজীর মত এই যে, তান ।খলাফতের বিষয়ে মুসলমানদের যাহা- 

[কিছু সাহায্য কারয়াছলেন তাহা ঠিকই করিয়াছিলেন। এ-বষয়ে তাঁহার 
আজ একটুও অনুতাপ নাই। "তান যাহা-কিছু কাঁরয়াঁছলেন, অথবা 
হণ্দুরা তাঁহার প্রেরণায় যাহা-কিছ; করিয়াছিল, তাহা ছিল উ/চত ও 
ন্যায়সংগত। এক বাড়তে দুই ভাই থাকে, তাহার মধ্যে একজনের যাঁদ 
কোনও প্রকারের আপদ-বিপদের সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে অন্যের ধর্ম 
হইল তাহার সাহায্য করা। এই সাহায্যের 'বানময়ে বিপন্ন ভাই সাহাষ্য- 
কারীর সঙ্গে কিরূপ বহার কাঁরবে, কিংবা এই উপকার ভুীলয়া যাইবে 
ক না, এ-আলোচনা করাই উাঁচত নয়। তাহার পুরস্কার বা প্র।তদানের 
আশা বৃথা । এ ছাড়া আম মনে করি যে তান মুসলমানদের সাহাষ্য 
খাঁনকটা দেশের জন্য স্বার্থবাঁদ্ধতেও করিয়াছিলেন; কারণ 1তান মনে 
কারতেন যে 'হন্দ্-মুসলমানের এঁক্য দেশোদ্ধারের পক্ষে আবশ,ক এবং 
এই সেবার দ্বারা তিন 1হন্দুদের জন্য মুসলমানদের দয়া গোরক্ষা হইবে, 
এ আশাও পোষণ কারিতেন। 

অন্য পক্ষে, কাহারও কাহারও এই মত বে, খিলাফত আন্দোলন ধর্ম- 
বিষয়ক এক আন্দোলন, তাহাকে এই প্রকার সাহায্য কারলে ধমেরি 
গোঁড়ামকেই সাহাষ্য করা হইল। ফলে সাধারণ মুসলমানদের গে।ড়াঁম 
বাঁড়য়াছে; সময় পাইয়া এই গোঁড়ামি এত ভয়ানক হইয়া গিয়াছে যে সমস্ত 
দেশে-যেমনই এই আন্দোলনে ভাঁটা পাঁড়য়াছে-হন্দ-মুসলমানের দাঙ্গা- 
ধ্যাসাদ শুরু হইয়া িয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মুসলমানদের মধ্যে এত 
প্রবল জাগরণ দেখা 'দয়াছে যে তাহারা ধর্ম ছাড়া রা্জনী।ততেও নিজেদের 
গোঁড়াঁম দেখাইতে শুরু করিয়াছে । আর ?কছু দন পরে খন তুরুদ্কই 
খালকাকে বাঁহর করিয়া দিল, আর এভাবে িলাফতের মূলই কাটিয়া 
ফেলা হইল, তখন এই জাগরণ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় রাজনশীতিত মুসল- 
মানকে গোঁড়া কাঁরয়া তুলিতে সমর্থ হইল। এই পর্যন্ত হইলে কোনও 
্'ত ছিল না। কিন্তু এই গোঁড়ামি ধর্মবিঝয়ক বলিয়া মুসলমানদের 
মধো নিজেদের রাজনোতিক কর্তৃত্ব স্থাঁপত কারবার চিন্তা জন্মিতে লা"গল। 

যে-কোনো ক্রিয়া হইলেই তাহার প্রতিক্রিয়া হইবে। গোঁড়াম হিন্দুদের 
মধ্যেও দেখা 1দতে লাগল। একাদকে মুসলমানেরা তিবলীগৃতধর্ম 
পাঁরবর্তনের জন্য সাধারণে প্রচার কারতে শুরু কাঁরল, অন্যাদকে হিন্দুরা 
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শুদ্ধি ও সংগঠনের বিউগূল বাজাইল। ফলে হইল এই যে ধারে ধারে 
মন কষাকাষ বাঁড়য়া চলিল। দুই দলের মধ্যে এক আতি বিস্তৃত ও 
গভীর খাত যেন সাঁম্ট হইয়া গেল, এখন তাহা কোনও রকমে বূজাইয়া 
দেওয়া বা পার হওয়া কঠিন। 'র্রাটশ সরকার এই সুযোগ হারায় কি 
কাঁরয়া! ঠিক সময় সে নিজের কূটনীতি প্রয়োগ কারতে ইতস্তত করে 
না। আগুনের ফুলাঁক সে চালাক কাঁরয়া বরাবর ফ দয়া জবালাইয়া 
রাখে । যখন সে আগুন শিখার রূপ ধারণ কারয়াছে, তখন তাহাতে 'ঘ 
ঢালিতে তাহার বাধে না। 

উপরে অজ্পকথায় দীর্ঘকালের কাহিনী বাঁলয়া ফেলিয়াছি। যাহা- 
[কিছু 'লাখয়াছ তাহা সমস্তই ১৯২১-এই হইয়া গিয়াছল, এর শুষন 
কেহ না বুঝেন। এ সময় কোনও প্রকারে মাটিতে বাঁজ পাঁড়য়া গিয়াছিল, 
অনেকে হয়তো তাহা পাঁড়তেও দেখে নাই, দোঁখলেও তাহাতে এতটা 
গুর্ত্ব আরোপ করে নাই, কারণ মোপলাবিদ্রোহ সত্তেও সমস্ত দেশে এ 
পর্যন্ত এঁক্যই শুধ্ চোখে পাঁড়ত; সারা দেশময় ফতোয়া পুনরাবাত্তর 
জন্য সভা ডাকা হইয়াছিল, সেই-সব সভায় এই এঁক্যের জাজবল্যমান প্রমাণ 
দেখা যাইত। যুবরাজ এদেশে আসলে পরে সর্বব্যাপী বাঁহচ্কারে সেই 
এঁক্যই লোকের চোখে পাঁড়য়াছিল। 

এই দুই 'িচারধারার সম্বন্ধে এখানে এইটুকুই বাঁলতে চাই যে, 
উভয়ের দৃম্টিকোণে অনেক প্রভেদ আছে। মুসলমান যোদক 'দয়াই 
ভারতে আসূক-না কেন, যে ভাবেই তাহার সংখ্যা বাড়ুক-না কেন, আজ 
সে হিন্দুর মতোই ভারতের আঁধবাসী। তাহার জন্যও দ্বিতীয় কোনও 
দেশ নাই। অন্য দেশের মুসলমানের প্রাত তাহার সহানুভূতি যতই থাক, 
আর তর্কের খাতিরে যাঁদ ইহাও মানা যায় যে বাছিয়া লইবার সযোগ 
পাইলে বিপংকালে অমুসলমান প্রাতবেশণ ছাঁড়য়া দূরবতর্ঁ বিদেশী 
মুসলমানের প্রাতিই তাহার সহানুভূতি থাকবে ও তাহা বেশি করিয়া 
দেখাইবে, তাহা হইলেও এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে এই দেশের 
ভিতর তাহারও জীবনমরণ, সুখদঃখ ভোগ, জীবনের সকল ইচ্ছা পর্ণ 
করা, কষ্ট সহ্য করা, সবই করিতে হইবে। মৃত্যুর পরও সে দেশের 
খানিকটা অংশে দখল সাব্যস্ত রাখে। 'হন্দূরা মারলে পোড়ানো হয়. 
তাহার পাণ্টভৌতক দেহের চিহ্ন কোথাও থাকে না, যাহা এক-আধটু ছাই- 

রুপে থাকে, হাওয়া তাহাও উড়াইয়া লইয়া ঘায় অথবা জল ধুইয়া লয়। 
কিন্তু মুসলমানেরা তিন-চার হাত মাঁট লইয়া স্থায়ীর্পে এখানকার 

ধরণীর উপর পাঁড়য়া থাকে । এ কথা কে না জানে যে এই সমস্ত কবরের 
জন্য কতই-না ঝগড়া হয়! তাই আমাদের স্বীকার কাঁরতেই হইবে যে 
আমরা এদেশে মুসলমানদের স্থান নাই বাঁলতে পাঁর না। 
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এখন প্রশ্ন এই যে মুসলমান যাঁদ বাঁহরের না হয় তাহা হইলে 
তাহারও এই দেশের সঙ্গে সেই সম্বন্ধ আছে যাহা অন্য সকলের আছে; 
এজন্য তাহারও এখানকার সমস্ত বিষয়ে ভাগ পাওয়া চাই। রাজনোতক 
আঁধকারের জগ-বাটোয়ারাতেও তাহাদের ন্যায়সংগত অংশ আছে। তাহা 
অস্বীকার করার একই অর্থ আছে, একই অর্থ হইতে পারে, তাহাঁদগ্কে 
দাবাইয়া এ আঁধকার হইতে বাত করা । 

নূসলমানদের বষয়ে যে সব কথা বলা [গয়াছে সেই-সব কথা সকল 
নত, ধম ও 1ীবচারের লোকদের সম্বন্ধে খাটে। যে দেশে এতগ্যাল জাত, 

এতগ্ু'ল ধমাবলম্বী, এত ভাষাভাষী, এত মত-মতান্তরের লোক বাস করে, 
সেখানে নিজেদের মধ্যে একতা স্থাপিত না হইলে পরস্পরে ি*বাস ও 

প্রেমর ভীত্ততে শান্তি কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। যে যখন ইচ্ছা 
অনকে দাবাইতে পারবে, নিজের প্রভূত্ব স্থাপিত কাঁরয়া লইবে; কিন্তু 
ধাহাকে দাবানো হইল সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইতে চেম্টা কারতেই থাকিবে, 
না ?নজে শান্ত হইবে, না অন্যকে শান্ত থাঁকতে 'দবে। এই পাঁথবী- 
বাপী মহাযুদ্ধে আজ আমরা যুধ্যমান শান্তসমূহের মধ্যে যে দৃশ্য দোখতে 
পাইতোঁছ সেই দৃশ্য ক্ষুদ্রতর আয়তনে ভারতবর্ষে বরাবরই থ/কবে। 
ইহাতে কোনও বাদ্ধ বা দূরদাঁশ তার পাঁরচয় নাই। আজকার এই ভয়ংকর 
সংহারমৃর্ত দেখিয়াও যাঁদ আমরা এই রহস্য না বুঝিতে পার, আর 
এই দেশকে এ প্রকার সংহার হইতে রক্ষা কারবার উপায় ভাঁবয়া না পাই, 
তাহা হইলে ইহা আমাদের লঙ্জা ও দুঃখের কথা হইবে। গান্ধীজী এই 
চিন্তাধারা অনুসারে শুরু হইতেই আঁহংসার উপর জোর দিয়াছেন। 
ভারতের মতো দেশের পক্ষে তাহার প্রয়োজন সবচেয়ে বোশ। 

আঁহংসাতত্ব আতশয় গহন। জীবনে ইহার প্রয়োগ বড়ই কাঠন। ইহা 
ঠিক বুঝিতে না পাঁরয়াই লোকে ইহার শান্ত ও মর্যাদাকে হাসিয়া উড়াইতে 
চায়। তাহারা বলে, ইহার দ্বারা লোকে ভীরু হয়, এ পর্যন্ত সংসারে 
কোনও দেশ ইহাকে নিজের রান্ট্রীয় কর্মপদ্ধাতিতে স্বীকার করে নাই। 
লোকে বলে, ইহার দ্বারা দেশের স্বাধাঁনতা রক্ষা করা যায় না। গতান- 
গাতক জনসাধারণের আর কথা ?ি, বড় বড় সমঝদার ও সংযমী পুরুষও 
ক্রোধকে দমন কাঁরতে পারেন না। ক্লোধই তো হিংসার জন্মদাতা, অথবা 
দ্বিতীয় স্বরুপ । তাই এই নীতি কখনও প্রচলিত হইতে পারে না। ইহা 
অব্যবহার্য ইত্যাঁদ। 

এই বিষয়ে আলোচনা কাঁরতে গিয়া প্রথমে স্বীকার কারতে হইবে যে 
হিংসাতে কাপুরুষতা আছে, আঁহংসাতে নাই। ভীরূতা আসিয়া গেলে 
আর আঁহংসা থাকিল না। যাঁদ আমরা প্রাতিদ্বন্দ্ীকে ভয় কার এবং ভয় 
কার বাঁলয়া তাহার ক্ষাত কারতে না চাই, তাহা হইলে ইহাতে আঁহংসা 



হয় কি করিয়া? তাহার ক্ষাতি না করিবার প্রবৃত্ত কি ভয়ের জন, না 
ক্ষতি করা খারাপ বলিয়া? যে ব্যান্ত এইভাবে ভয়ে ক্ষতি কারতে না 
চায়, সে আজ সুযোগ পাইলে, কোনও প্রকারে অন্যের শান্তর সাহায্য 
পাইয়াও যাঁদ তাহার ভয় দূর হইয়া যায় ভাহা হইলেও, 1নঃসংকোচে 
প্রতিদ্বন্বীকে আবলম্বে আকুমণ কারবে, বথাসাধ্য তাহার ক্ষাত কারবে। 

ইহা কদাঁপ আহংসা নহে। আঁহংসা তাহার পক্ষেই সম্ভব যে অনুভব 
কারবে বে, ক্ষ'তসাধন অন্যায়, অনকে দুঃখ দেওয়া অন্যায়, আর এই 

[বশ্বাসের জন.ই পাঁড়ন কাঁরিতে সংকীচিত হইবে । পাড়ন কারবার শ:ঙর 
উপর তাহার এই প্রবৃত্ত নির্ভর করে না। তাহার শান্ত যাঁদ না-ও থাকে, 
আর এই ভাবনায় ভাবত হইয়া সে ঘাঁদ পাঁড়ন কারবার কথা চিন্তা 
পর্যন্ত না করে, তাহা হইলেও উহার প্রবৃত্তি হইবে আহংসাজ্মক। আর 
যাঁদ শান্ত সত্বেও ক্ষাতি কারতে প্রবাত্ত না থাকে, তাহা হইলে তাহার 
প্রবৃত্ত যে আহংসার, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাঁকতে পারে না। 
মানুষ যখন এই প্রকারে ও এই ভাবনায় ভাবত হইয়া অন্যকে কম্ট দিতে 
না চায়, তখন ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাতিপক্ষ যাঁদ কিছু বাড়াবাঁড় ও 
জুলুমও করে, তবে উহা সহ্য কারবার তাহার অবশ্যই শান্ত থাকা 
চাই। কেহ যাঁদ কোনও অন্যায় এইজন্য সহ্য করিয়া লয় যে, এরূপ 
না কারলে অন্যায়কারী আরও কম্ট দতে পারে, আর তাই বাঁলয়া মনকে 
শন্ত করিয়া তাহা সহ্য করিয়া লওয়াই ঠিক, তাহা হইলে উহা আঁহংসার 
মনোবাত্ত নহে, উহা ভীরুতা। আঁম যাহা ঠিক ও ন্যায়সংগত মনে 
কাঁরব তাহাই করিতে থাঁকব-িরর্ভয় হইয়া আপনার কর্তব্য দ়্ থাঁকব, 
অন্যায়কারী যতই জুলুম করুক-না কেন কিছূতেই কর্তব্চত হইব না, 
অন্যায়কারীর উপর প্রাতিশোধ লইবার 'চন্তায় উত্তোজত হইয়া তাহার 
প্রীত কোনও বলপ্রয়োগ কাঁরব না-_ ইহারই নাম আঁহংস মনোবাত্ত। 
যেখানে এইরূপে নিজের নিধারিত পথ হইতে আমরা সারয়া ঘাই না, 
আপন পথে দূট হইয়া থাঁক বাঁলয়া অন্যায়কারী যে জুল্মই করূক-না 
কেন তাহা সহ্য করিয়া লই, অথচ তাহাকে কষ্ট দই না, সেখানে আমাদের 
আচরণ হয় প্রকৃত আঁহংসাবাদী মানুষের মতো। ইহা হইতে স্পন্ট 
হইতেছে যে, আহংস কর্মে ভীরুতা নাই। তাহাতে কষ্ট সহা কারতে 
ভয় নাই। ইহা তখনই সম্ভব খন নিজের পক্ষ নায়সংগত বাঁলয়া পূর্ণ 
বিশবাস আছে, তাহা সমর্থনের জন্য দঢ়সংকম্প আছ, বিপক্ষকে কষ্ট না 
দিবার সুচিন্তিত অভিপ্রায় আছে। পাঁরণামে আহংস বান্তরই জয় হয়। 

ঘাঁদ বলা হয় যে এই প্রকারের সহাশক্তি মান্ষের মধ্যে, বিশেষ 
করিয়া জনসাধারণের মধ্যে, সৃষ্টি করা কাঠন, তাহা হইলে এইটুকু 
বঁলিলেই যথেম্ট হইবে যে, যাহারা যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া লড়াই করে 



মোপালা-বিদ্রোহ ও হিন্দু-মসলমান প্রশ্ন ১৯৫ 

তাহাদের মধ্যেও তো সাধারণ শ্রেণীর লোকই থাকে, যাহাদের এখানেই 
ছাড়িয়া দিলে ততটা বাহাদুরি দেখাইতে পারে না যতটা রণভূমিতে 
দেখায়। শুধ্য অভ্যাস ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। ফোজের সপাঁহর 
সাহসও অভগাস দয়াই স্ান্ট করা যায়। 'কল্তু সেই সাহস হইল ভয়কে 
অবলম্বন করিয়া; প্রাতপক্ষকে মারিতেই হইবে, না হইলে সে-ই যে মারিয়া 
(ফাঁলবে! প্রীতপক্ষের হাতে মার খাওয়ার ভয়ই সাহাঁসকতার এক প্রবল 
কারণ। তা ছাড়া, সমস্ত সংগঠিত সেনাবাহিনীর মধ্যে শাসনেরও ভয় তো 
আছেই। যে কথা তুলসীদাসজঈ মারীচের সম্বন্ধে বালয়াছেন তাহা 
এখ/ নও খাটে “দুই দিকেই রাহয়াছে মরণের ভয়।” তবে লোকে এক- 
প্রকার স্বভাবত সাহসীও হয়। এই সাহস আসে বার বার অভ্যাস হই.ত। 
জ।হংসার সাহসও এইভাবে অভদাস করা প্রয়োজন। 

আহংসার অভ্যাস হয় অনপ্রকারে। ফোজের মধ্যে প্রত্যহ কুস্তি, 
কসরত, নিম্তুরতাপূর্ণ শিকার ইত্যাঁদ করানো হয়; আহংসার অভ্যাস ইহা 
হইতে একেবারে ভিন্ন । তাহার উপায় এককথায় বাঁলতে গেলে, সংবম। 
হন্দুদের ও অন্য সকলের ধর্মে ও ধমগ্রিন্থে যে-সব 1নয়মের উল্লেখ আছে 
সেই সমস্ত নিয়মের ব্যাপক অর্থে এখানে “সংযম' কথাটা প্রয়োগ করা 
হইয়াছে। তাহাতে সাধারণ সদাচারের নিয়মগ্লি কঠোরভাবে পালন 
কারতে শেখানো হয়। এই সকল নিয়মের প্রবণতা হয় আহংসা ও সাতার 
দিকেই । গাম্ধীজন বারবার শলাখয়াছেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস আঁহংসার পচ্ষে 
আত বড় সহায়। এই আঁহংসার প্রবাত্তকে যাঁদ জাগ্রত ও পুষ্ত াঁলিতে 
সময় দেওয়া যায়, শৈশব হইতেই অভ্যাস করানো ঘায় এবং এইদিকে পর্ণ 
মনোযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে অভয় ইত্যাদি আহংসার যত মুখ নাহ] 
রূপ দেখতে পাই সে সব অবশ্যই লাভ কারতে পারা যায়। “মানষের 
পক্ষে ইহা সম্ভব নহে", এ কথা বলার কোন ভীত্ত নাই। 

এক সময় ছিল যখন সকল দেশে জনসাধারণের মধ্যে ভল্প লোকই 
বদ্ধকে বৃত্তি হিসাবে অবলম্বন করিত অথবা নিজের ধর্ম বলয়া মনে 
কারত, আর সাধারণ লোকে সেনাদল ও যুদ্ধ হইতে সারয়া থাকিত। 
ভারতবর্ষে য্দদ্ধ ক্ষা্রয়েরই ধর্ম বাঁলয়া মনে করা হইত । 'ব্রাটশ গভর্ন- 
মেন্টও ভারতষর্ে কোনও বিশেষ জাত বা প্রদেশের লোকদরই 'ল'ড়য়ে' 
বালয়া গণ্য কারতেন এবং তাহাদের মধ্য হইতেই ফৌজে লোক ভার্ত করা 
হউত। কিন্তু বর্তমান যুগের িধবংসকারণী মহাযদদ্ধ ইহা প্রসাণ কণ্রষা 
দিয়াছে যে, যুদ্ধের জন্য সকলকেই তৈয়ার করা যায়, আর যে দেশ এই 
কথাটার মর্ম ঘত তাড়াতাঁড় বুঝিতে পাঁরয়াছে ও লোকদের যদ্ধাশক্ষা 
1দবার যতটা স্বন্দোবস্ত করিয়াছে, সে দেশ তত শীঘ্র ও তত অর্ধক 
ধৃত হইতে পারিয়াছে। 'হিন্দুস্থানেও এই মহাযুদ্ধে ভর্তির সময় 
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পূর্বের নিয়মই চালিত ছিল। যে-সব জাতি ও প্রদেশ যদদ্ধপ্রবণ বাঁলয়া 
প্রথমে মনে করা হয় নাই তাহাদের মধ্যেও অনেকে কিন্তু ভার্ত হইয়া- 
[ছিল। এ কথা স্পন্ট যে, আজকার সেনাবাহনী যেমন সকল শ্রেণী ও 
ভাগের লোক লইয়া গঠিত এবং বাহাদীরর সঙ্গে লাঁড়তে পারে, তেমনই 
আহংসার সৈন।দলও জনসাধারণ "দয়া তৈয়ার করা যায়, বরং এই আহংস 
সৈন দলে ভার্তর ক্ষেত্রে আরও আঁধক বিস্তৃত হইতে পারে। সশস্ত্র সৈন্যের 
মধ্যে শারী।রক শান্তর প্রয়োজন, তাই বৃদ্ধ, অল্পবয়স্ক, শিশু ও আঁধকাংশ 
স্লীলোক তাহার যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। আঁহংস সৈন্যের মধ্যে বন্ধ, 
শিশু, স্ত্রী, এমন-কি, অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গও যোগ 1দতে পারে; কারণ 
ইহাতে শারীরক শান্তর ততটা প্রয়োজন নাই--মানীসক দৃঢ়তা ও আত্মার 
বলই যথেন্ট। 

আহংসক্িয়ার এক আতি মহত্বপূর্ণ ফল এই ঘে. ইহাতে যে যোগ দেয় 
সে নিজের বিপদ নিজে ডাকিয়া আনে। অন্যে যাঁদ প্রাতদ্ন্বীও হয় 
তাহা হইলেও সে কম্ট ও দুঃখের ভাগী হয় না: কারণ অন্যকে কষ্ট 
দেওয়া আহংস বান্তুর কাম্য নয়, আর প্রাতিদ্বন্দবীকে কন্ট দয়া সে নিজের 
অভীম্ট কর্ম সাধন কাঁরতেও চায় না। তাহার উদ্দেশ্য তো হইল, প্রাতি- 
দ্বন্ৰীকেও নিজের বশে আনিয়া লওয়া, আর তাহা বলপ্রয়োগে নয়, নিজের 
প্রেমর প্রয়োগে এবং প্রাতি্ন্ধীর মধ্যেও অনুরূপ ভাব জাগ্রত করিয়া। 
এইজন্য আহংস কর্মে কন্ট হয় সবচেয়ে কম। যেখানে বলপ্রয়োগ, সেখানে 
দুই পক্ষেরই কম্ট। ইহাতে শুধু একপক্ষই নিজের উপর কম্ট ডাঁকয়া 
লয়। কম্টের মান্রা এইভাবে অর্ধেক হইয়া যায়। বরং এই মান্তরা অর্ধেকের 
চেয়েও কত কাময়া যায়; কারণ যেখানে বিপক্ষ বলপ্রয়োগ দ্বারা কম্ট দেয় 
না, সেখানে এপক্ষের হাতও দূর্বল হইয়া পড়ে, তাহার হাতিয়ার ভোঁতা 
হইয়া যায়। বাহতে বলপ্রয়োগের শান্ত বাড়ে অন্তরের ক্লোধ হইতে, আর 
বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রাতকার কাঁরলে সেই ক্রোধ যতটা জাগ্রত হয় আহংস 
প্রতিকারে তেমনটি হয় না। এইজনা, যাঁদ উভয় পক্ষের দুঃখকম্টের 
হিসাব করা যায়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে আহংসা কর্মে কম্টের মাত্রা 
খুবই কম হইতে থাঁকবে। 
আঁহংস কর্ম কোনও বিশেষ সাধন ও উপায়ের প্রয়োজন হয় না। 

আজকার যদ্ধে নিত্য নূতন অস্ত্রশস্তের আঁবচ্কার ও প্রয়োগ হইতেছে। 
আজ যতটা ধন বায় হইতেছে তাহার অঙ্ক বাঁদ্ধকে বিভ্রান্ত কাঁরয়া দেয়। 
এই যুদ্ধে আমোরকা প্রাতাঁদন প্রায় পণ্টান্ন কোঁট টাকা খরচ কাঁরয়াছে, 
আর ইংলণ্ড করিয়াছে প্রায় পনেরো ষোল কোটি টাকা । গাঁরব ভারতবর্ষও 
প্রাতি'দন এক কোটি টাকা খরচ কাঁরয়াছে। অনা দেশের তো কথাই নাই। 
কন্তু রশ ও চীনের খরচেরও কিছু আন্দাজ এই-সব অঙ্ক হইতে কাঁরতে 
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পারা যায়। এই-সব রাম্ট্রের প্রাতিদ্বন্বী জামান, ইটালি ও জাপান রোজ কত 
খরচ করে, তাহাও আমরা ইহা হইতে অনুমান কাঁরতে পাঁর। যে খরচ করা 
হইয়াছে এই-সব অঙ্কে তাহার কথাই বলা হইয়াছে । শত্রুদের কাণ্ডকার- 
খানা হইতে প্রাতাদন যে ক্ষাত হইয়াছে তাহার হিসাব হয়তো ইহাতে 
নাই। এইভাবে নরহত্যাও বেহিসাবে হইয়াছে। আর, যুদ্ধ হইতে উৎপন্ন 
যে-সব দুঃখকম্ট এ সকল যৃধ্যমান দেশকে ভূগিতে হইয়াছে এবং যে-সব 
দেশ লড়াইয়ে যোগ দেয় নাই তাহাদের লোকদেরও খানিকটা ভূগিতে 
হইয়াছে, অঙ্কের দ্বারা তাহার কোনও হিসাবই হয়তো করা যায় না। 
অনা পক্ষে অহিংস কর্মে বাহ্য সাধনের কোনও বিশেষ প্রয়োজন নাই, 
জনসাধারণের জাঁবনযান্রায় কোনও বিপর্যয়ও আবশ্যক করে না। এইভাবে 
কষ্ট, অর্থবায়, রন্তপাত ও জনসাধারণের দুদ্শা- আহংস 'ক্রিয়ায় এসমস্তই 
অনেক কম, প্রায় নাই বাললেই চলে: বলপ্রয়োগে ইহাই আবার এত আঁধক 
হইয়া উঠে যে তাহার হিসাব করা যায় না। এইজন্য গাঁরব দেশেও ইহার 
প্রয়োগ সহজে করা যায়, আর প্রচণ্ড শান্তশালী দেশের বিরুদ্ধেও 
দাঁড়ানো যায়। 

ইহা তো হইল 'বাভন্ন রান্ট্রের মধ্যে যে-সব সম্বন্ধ তাহাতে আহংস 
আচরণের মাহাত্ম্য । যেখানে একই দেশে 'বাঁভন্ন ধর্মের পূজক, বভন্ন 
ভাষাভাষী, 'বিভন্ন মতবাদের লোকে বাস করে সেখানে যাঁদ 'হংসার শরণ 
লওয়া যায় তাহা হইলে সেখানকার লোকে একটা দনও শান্তিতে থাকতে 
পারে না। যাঁদ ভারতের লোকে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বজায় না রাখে, 

একে অন্যের প্রাত সাহঙ্ণুতা না দেখায়, নিজের আধকারকেই ম্খ্য মনে 
কারয়া অন্যকে তাহা স্বীকার করাইবার জন্য বাস্ত হয় অথচ অনোর প্রাত 
নিজের কর্তব্য গৌণ মনে করিয়া তাহা পালনের জন্য সর্বদা চেষ্টা না 

করে, তাহা হইলে সের্প মনোবাত্তর ফলে দিন দিন খুনখারাব বাঁড়িয়াই 
যায়, অন্য কিছ হইতেই পারে না। যতক্ষণ হিংসাপ্রবৃত্ত এক বা্ত 
হইতে অন্য ব্যান্তুর বিরুদ্ধে চলে, ততক্ষণ দেশের রাষ্ট্রশান্ত পুলিশ ও 
আদালতের দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রণ কাঁরতে পারে। কিন্তু যখন সেই প্রবৃত্তি 
জনসাধারণ পর্যন্ত পেপীছিয়া যায় ও দেশের 'বাঁভন্ন বিভাগে একে অন্যকে 
আকুমণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন পুলিশ ও আদালত ব্যর্থ হয়, আর এই 
কলহ গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করে। ইহা হইতে বাঁচিতে হইলে অহিংস 
কর্মের উপর ভরসা রাখা ছাড়া অন্য কোনও পথ ভারতবর্ষের মতো দেশের 

থাকিতে পারে না। 
এবষয়ে আর একটা কথা মনে রাখা উচিত। ঘখন আমরা হিংসা 

আহিংসার কথা বালতে থাঁক এবং পহংসা তো আমাদের রোমে 
রোমে ভাঁরয়া আছে” একথা বাঁলিয়া বাঁস, তখন আমরা 'কিরূপে আশা 
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করি যে উত্তেজনার 'সময় সাধারণ মানুষ, বিশেষ করিয়া জনসাধারণ, 
আহংস থাকতে পারবে? এইরুপভাবে কথা বাঁলবার সময় আমরা 
ভুলিয়া ঘাই যে, ঘাঁদ কোনও ব্যন্ত বা জনসমূহের জীবনে প্রাতাঁদনের 
কাজকর্ম দেখা যায়, তাহা হইলে দেখতে পাইব যে, তাহার মধ্যে হয়তো 
দুই-একাট এমন কাজ আছে যাহাতে হিংসার প্রয়োগ হইয়াছে। শতকরা 
শনরানব্বইট কাজই এমন যে, বলপ্রয়োগ না কাঁরয়া, হিংসার ক; না 
কাঁরলেই তাহা শেষ করা যায়। অবস্থাকে নিজের আয়ত্তে আনিয়া বাঁক 
শতকরা দুই-একাঁট কাজের সাধন-ব্যাপারে সর্বদা আহংসভাবেই চলাফেরা 
করা এমন কিছু অসম্ভব হওয়া উচিত নয়। হাঁ, চেম্টা না কাঁরলে 
বনের পশুর চেয়েও আমাদের জীবন খারাপ হইতে পারে। 

চম্পারনে গাম্ধীজন বাঁলয়াছলেন, “আমি নীলকরদের মন্দ হোক তা 
চাই না। শকল্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাদের দ্বারা যে জুলুম, বাড়াবাঁড় ও 
অন্যায় রায়তদের উপর হচ্ছে সে-সব বন্ধ করাব, এবং দুই পক্ষের ?মন্র হয়ে 
থাকব।' খাঁনকটা তাহা হইয়াছলও বটে। কারণ সব ছু শেষ হইয়া 
গেলে সেই নীলকরেরাই গান্ধীজীর পাঠশালা খুীলবার কাজে ও অন্প্রকারে 
রায়তদের উন্নাতর কাজে সাহায্য কারবার কথাও ?দয়াঁছলেন। কাহারও 
কাহারও কাছে অজ্পস্বল্প সাহায্যও পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজী 
দেশের অন্যকর্মে লাঁগয়া গেলেন, এ কাজ আর অগ্রসর হইল না। তনাট 
পাঠশালা অল্পাঁদন ধাঁরয়া চালল। কন্তু কিছুদিন পরে সবগ্দাল বন্ধ 
হইয়া গেল। একট ছাড়া অন্য দুইটি পাঠশালার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক 
স্থাঁপত হইয়াছিল। 

দেশ যাঁদ আহংসার পথ শন্ত কারয়া আঁকড়াইয়া ধরে, তাহা হইলে 
ইহার প্রয়োগ বিপুল আয়তনে ইংরেজ সরকারের সম্বন্ধেও সম্ভব। কিন্তু 
আজ সংসারে প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের পরেও-- যেখানে হিংসার পরাকাচ্ঠা 
পর্য্ত পেশীছিয়াছে-_ ইহাই প্রমাণ হইয়া 'গয়াছে যে মানষমাত্রকেই যাঁদ 
বাঁচয়া থাকতে হয় ও সভ্যতাকে প্রাতীষ্ঠত রাখতে হয়, তাহা হইলে 
এমন কোনও না কোনও পথ বাহর কাঁরতে হইবে যাহাতে রাষ্ট্রকে প্রাত 
িশ-ত্রিশ বংসর পরে 'িনজেদের ঘৃবকদের মাথা না কাঁটতে হয়, মাতাদের 
শুধূ নিহত হইবার জন্যই ?শশসন্তান প্রসব কারতে না হয়, ধনরাশ 
শুধু আগুনে পোড়াইবার জন্যই অথবা সমাদ্রগর্ভে ডুবাইবার জন্যই সা্ট 
না' কারতে হয়। আম দৌখতোছি যে দেশের, কংগ্রেসীদের এবং কংগ্রেস- 
কমাঁদেরও-- যাহারা আঁহংসার সাহায্েই আজ পর্যন্ত কাজ কাঁরয়া 
আঁসয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় কর্মে সফল হইয়াছে, তাহাদেরও-_ এ আঁহিংসায় 
বিম্বাস শিথিল হইয়া আসিতেছে । 

হিন্দু-মুসলমান একতার বিষয়েও অনেকে বাঁলয়া বসেন যে, হহা 
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কেবল শান্তর সাহাষেই স্থাপিত হইতে পারে, ভ্রাতৃভাবের দ্বারা নহে'_ 
অর্থাৎ জোর-জবরদাঁস্ত কাঁরয়া একপক্ষকে দাবাইয়া রাখা আবশ্যক। 
কোনও কোনও মুসলমান ভাবিয়া থাকেন, এখনকার তুলনায় আতি অল্প- 
সংখ্যক হইয়াও আমরা প্রায় সমগ্র 'হিন্দস্থানে শত শত বংসর রাজত্ব 
করিয়াছ, আজও আবার করিতে পাঁর। এরুপ হন্দুও 'নশ্চয় এমন 
কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা বাঁলয়া থাকেন, আমাদের সংখ্যা এত আধিক; 

আমরা বিদ্যার, ধনে, বলে, কোনও প্রকারেই মৃজলমানদের চেয়ে কম নই, 
বরং বৌশ অগ্রসর, আর এখন সোঁদন চাঁলয়া গিয়াছে ধখন হন্দুদের মধ্যে 
জাগরণ হয় নাই বাঁলয়া অল্প কয়েকজন মুসলমান রাশ্ুত্ব করত: এখন 
'হন্দূজাত জাগ্রত ও সংগঠিত হইয়া যাইতেছে; দেশ ছিল হিন্দুদের, 
অনেরা তো শুধু সংখ্যালঘ জাতমান্ন; এইজন্য এদেশে আঁধকার 
হন্দূদেরই হওয়া উাঁচত-. তবে মুসলমান ও অনা সব সংখ্যালাথস্ঠদের 
সম্পূর্ণ সাবচার হওয়া চাই। 

এই দুই দল ভরসা রাখে নিজের নিজের বলের উপরেই । আহিংসার 
কথা, একমাত্র যাহা এই কঠিন সমস্যা স্মাধান কবিতে পারে, তাহার কথা 
ইহারা একেবারে ভিয়া যায়। ক্রিয়া ও তাহার প্র'তক্রিয়া সাধারণ নৈসার্গক 
নিয়ম। হিংসাতক "বিয়ার প্রতিক্রিয়া 1হংসাত্বক হয়। আঁহংস ক্রিয়ার 
গ্রত'ক্লয়া হয় আঁহংস। এইজন্য এই 'হদ্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধান 
করিতে ধাঁদ জামবা হংগাত্বক ভাবনা প্রয়োগ করিয়া হিংপাযাক কার্য 
পযণ্তি নাঁময়া হাই, তাহা হইল সন্াধানের বদলে তাহা আরও জাটল 
হইয়া ঘাইবে। হাঁ, আমাদের ক্রিয়া প্রকৃত অর্থে আহংস কিয়া হওয়া চাই। 
তাহাতে ক্রোধ থাটকবে না. বলপ্রয়োগ থাকিবে না, ভয় থাকলে চ।লবে 

না. ভীর্তা থাকলে চলিবে না। সতা ও ন্যায়ের উপর ভলসা ও নজ্ঠা, 
প্রকত আহংস কর্মেরই প্রয়োগ । হইতে পারে, এই ধরনের আহংস কমের 
ফল শীঘ্র ও সর্বনূ দেখিতে পাওয়া যায় না: কিন্ত যাঁদ আমাদের আচরণ 
আত্মীবমবাস, সততা ও সাহসের ভিত্তিতে হয়, আত্মলাঘব, ভয় ও ভীরুতার 
ভিত্তিতে নয়, তাহা হইলে ইহার জয় অবশাম্ভাবী। 
হিন্দু-মূসলমানের সমস্যার কথা লইয়া আহংসার বিষয়ে অনেক কিছু 

লি'খলাম। এ আলোচনা কোথাও না কোথাও কারতেই হইত-না হয় 
এখানেই করা গেল; বোধ কার, অসংগত হয় নাই। 
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এই বংসর আ'্বন মাসে ছাপরা জেলায় একাঁদন খুব বৃম্টি হইল- 
২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৩৬ হাট বাঁষ্ট। ফলে সমস্ত জেলা জলে ডুবয়া গেল, 
ভয়ানক বন্যা হইল। দাদা লোকসেবায় বরাবর নিযুন্ত থাঁকতেন। এই 
সুযোগে তিনি লোকদের সাহায্যের জন্য খুব পাঁরশ্রম কাঁরয়া সেবার কাজ 
করেন। 

ছাপরা শহরে এই বানের জন্যে লোকদের খুব কষ্ট সাঁহতে হইয়া- 
ছিল। 'কল্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা 1জানস দোখতে পাওয়া 
গেল, যাহার উল্লেখ করা এখানে অসংগত হইবে না। স্থানীয় সরকার 
কর্মচারীগণ লোকের দঃখকম্টে খুব উদাসীন ছিলেন, এ বিষয়ে তাঁহাদের 
ছিল সম্পূর্ণ উপেক্ষার ভাব; তাহাতে লোকদের মধ্যে খুব অসন্তোষ হয়। 
সংবাদপন্ে প্রকাশ হইল, যখন জলের তোড়ে লোক ন্রাহ ন্রাহ ডাক 
ছাঁড়তোছিল, তখন কয়েকজন আফসার নৌকায় চড়িয়া জল লইয়া খেলতে- 
ছল। ক্লান্ত মূহ্যমান লোকদের, এমন-ক স্তীলোক ও 1শশুদের বাঁচাই- 
বার জন্যও, তাহাদের মধ্যে বৌশর ভাগই সাহায্য করে নাই; বরং সেখানকার 
ইংরেজ জজ ও বাঙালী সবজজ সাহায্য কারয়াছলেন, 'কন্তু কালেক্টর, 
পুলশ অফিসার ও ডেপুটি ম্যাঁজস্ট্রেট নাঁড়য়াও বসেন নাই। এই কথা 
লইয়া ছাপরায় সাধারণ সভা ডাকা হয়, তাহাতে ইহাদের খোলাখ্যালভাবে 

কাঁরয়া বাবু মহেন্দ্ুপ্রসাদ ও কংগ্রেসকমাীদগকে, খুব প্রশংসা করা হয় ও 
তাঁহাদের প্রাত কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। 
মফস্বলেরও এই অবস্থা । এক জায়গায় একটা মজার ব্যাপারও হইয়া 

গেল। ছাপরায় মশার্ হইতে যে রেলের লাইন আসিতেছে তাহা কাটিবার 
জন্য লোকে কলেইরকে খুব ধরে; কিন্ত তিনি সে কথায় মোটে কান দেন 
নাই। পরে এ লাইন ভাঁঙয়া গেল। অথবা আমরা যেমন পরে শ্নিয়াছ, 
কেহ আগে উহা একটুখাঁন কাঁটয়া ফেলে, পরে জলের তোড় নিজেই 
অনেকখানি মাটি কাটিয়া লম্বা-চওড়া এক বড়ো গর্ত করিয়া লয়। এই 
প্রসঙ্গে দুইটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সাঁউয়ান হইতে পশ্চিমে এক জায়গায় 
অনেকটা জল জমিয়া গিয়াছিল। গাঁয়ের লোকেরা রেলের লাইন কাটিয়া 
ফেলিতে চাহল; কিন্তু সশস্ব পাঁলশের পাহারা ছিল। প্রথমটায় তাহাদের 
সাহস হইল না, কষ্ট সহ্য করিয়াই থাঁকিল। কিন্তু যখন কষ্ট সহোর সীমা 
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সাঁতরাইতে সাঁতরাইতে লাইনের দিকে আঁসল। পুলিশের লোকেরা 
উহাদের দেখিয়া ধমক দিল। তাহারা জবাব দল, “আমরা জলে ডুবে 
মরছি আর তোমরা লাইন কাটতে দিচ্ছ না! এপর্যন্ত আমরা বরদাস্ত 
করোছ, এখন আর পার না। দুই অবস্থায়ই মরতে হবে, ডুবেই মার 
আর গাল খেয়েই মার। আমরা ঠিক করোছ, গুলি খেয়ে মরাই ভালো । 
তাই আমরা লাইন কাটবই, মারো তোমরা গাল ।” 

এই ব'লয়া তাহারা লাইন কাটতে লাগল। পুলিশের সাহস হইল 
না যে গুলি চালায়। লাইন কাটা হইল। জল বাহির হইয়া গেল, বহু 
গ্রাম রক্ষা পাইল। শুনিয়াছলাম যে পুলিশের লোকেরা রিপোর্ট কারয়াছে, 
লাইন জলে ভাঁসয়া গিয়াছে, কেহ কাটে নাই! সেখানে এখন এক প্রকাণ্ড 
পুল হইয়াছে । লাইনের উত্তরের গাঁয়ে জল আটকাইয়া থাকে না বাঁলয়া 
তখন হইতে আর বান হয় না। 

দবতীয় ঘটনা, দরোৌলি থানার ভিতরে কোনও গ্রামের। জেলাবোর্ডের 
পাস্তা হইল উপ্চ। এইজন্য রাস্তা জলকে আটকাইয়া রাখে, রেল-লাইনের 
নুভা। গাঁয়ের লোকেরা দারোগার নিকটে 1গয়া বাঁলল, “রাস্তাটা কাটিয়ে 

দন, অনেকগুলো গাঁ বেচে যাবে ।” তখনকার 'দিনে গাঁয়ে গাঁয়ে কংগ্রেস- 
কাম'ট গঠিত হইয়া িয়াছিল। থানার সমস্ত গ্রাম 'মাঁলয়া থানা-কামাট 
করা হইয়াছিল। থানা-কিটরর প্রধান কম্ীকে, তান থানা-কাঁমাঁটর সভা- 
পাঁতই হউন আর সম্পাদকই হউন, লোকে ডাঁকত “্বরাজী দারোগা, 
বালয়া। জান না লোকে এ নাম কেমন কাঁরয়া দিয়াছিল, ?কন্তু ইহা বহু 
স্থানে প্রচলিত হইয়া পড়ে । সরকারি দারোগা ঠাট্টা করিয়া বাঁলল, “আমার 
কাছে এসেছ কেন, স্বরাজ দারোগার কাছে কেন যাও না!” ছাপরাতেও 
কোনও উচ্চপদস্থ কর্মচারী এইরুপই বাঁলয়াছিল, “সাহায্যের জন্য আমার 
কাছে এসেছ কেন, গান্ধীর কাছে যাও!” ছাপরার লোকেরা গান্ধী--অর্থারৎ 

কংগ্রেসের লোকদের কাছে-_ সাহায্য পাইয়াছল। দরোৌলি থানার গ্রাম্য 
লোকেরাও থানার কংগ্রেসের সম্পাদকের নিকটে আসিয়া দারোগার সঙ্গে 

যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা শোনাইল। তান শুনিয়া বাললেন, “আচ্ছা, 
দারোগা ঘাঁদ এ কথা বলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে, তবে আমি 
বলাছ, যেখানে দরকার মনে করবে, রাস্তা কেটে ফেলো, যাতে জলটা চলে 
যায়। কিন্তু সাবধান, দরকার না হলে রাস্তাটা নম্ট করো না।” লোকেরা 
তাহাই কাঁরল। রাস্তা কাটিয়া জলটা সরাইয়া দিল। 

আমিও সেবার কাজে জুটিয়া গেলাম। কিন্তু আমি যখন আসিয়া 
পেশীছলাম, তখন ছাপরা শহর হইতে জলটা সরিয়া গিয়াছিল। গোল- 
পারদের গোলায় যে ধান জলে পাঁড়য়া পঁচিয়া গিয়াছল, তাহার দগ্গন্ধে 

এ-সব মহল্লায় হাটা ছিল কঠিন। আম অর্থসংগ্রহে ও অন্যান্য সাহাষ্য- 
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কর্মে কিছুটা যোগ দিলাম। 'আমার এই ধরনের সেবার প্রবৃত্তি প্রথম 
হইতেই ছিল। ১৯১৪ সালের বন্যায় আমি কলিকাতা হইতেই সাহাধ, 
করিবার কাজ শৃঙ্খলার সাহত আরম্ভ কাঁরয়াছিলাম। গান্ধীজীর :গ- 
গৃণে এই প্রবৃত্ত আরও খানিকটা দ্ঢ় হইয়া গিয়াছিল। যখন নন্দ 

প্রদেশে কোথাও কখনও বন্যা আসে, তখন আম কিছু-না-ীকছ: সাহাযের 
ব্যবস্থা কারবার চেম্টা কার। ১৯২৩-এ শাহাবাদে শোণের ভয়ংকর বন 
আসিল। আম তখন পতাকা সত্যাগ্রহের কাজে নাগপুর গিয়াছিলাম। 
খবর পাইয়াই সেখান হইতে চালয়া আঁস। এইভাবে দারভাঙা জেলার 
মধুবনী সাবাঁড়ীভসনে ভয়ংকর বনা হইলে সেখানেও সাহায্যের জনয 
যাইতে হইয়াছল। এই-সব জায়গায় খুব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছল। আরায় পেপছিতে খুব বেগ পাইতে হইয়াঁছল, কারণ 
কৈলোয়ার ও আরার মাঝখানে রেললাইন-_ খুব উণ্চু কাঁরয়া তৌর-. 
একেবারে ভাঁঙয়া গিয়াছল, তাহার বাঁধে এক-এক জায়গায় দেড় শো-দ্ই 
শো ফুট চওড়া জায়গা ফাঁক হইয়া গগিয়াছল। নী/চর রাস্তা একেবানে 
জলে ডুবিয়া ছিলই। লাইনের পাটাতনের নীচের বাঁধ তো কাটাই 
দেওয়া হয়: উপরের লোহার পাটাতন, কোথাও কোথাও কাঠের পাটাতনও, 
যাহার উপর লোহার লাইন জ্যুড়গা দেওয়া হয়, তাহা ঝুলিতেছিল। 
নীচে কোথাও জল জোরে বাঁহয়া যাইতোঁছল, কোথাও কৃণ্ড হইয়া গা, 
ছিল, তাহাতে খুব গভনর তলদেশ পরন্ত জল জাঁময়াছিল। এই-হ্ব 
ফাঁকা জায়গা পার হইবার একমান্র উপায় ছিল এ-সব পাটাতনের উপর 
দয়া কোনও রকমে হাঁটয়া বা ঝু'লয়া পার হওয়া! আমার সণ 
প্রফেসর আবদুল বার ছিলেন। আমরা দুই জন এই সব পা্টাতনের উপর 
কোথাও গখাঁড়স্াড় মারয়া চতুষ্পদ জন্তর মতন, কোথাও হাত 'দিফ্লা 
ধারয়া নীচে বাঁদরের মতো ঝৃলিতে ঝদীলতে. ফাঁকগাীল পার হইয়া 
আরাতে আসিয়া পেপীছলাম। সেখানে গিয়া সাহাযে'র কাজ গৃছাইয়া 
লইলাম। এই-সব সময়ে টাকার অভাব হয় নাই। আবেদন জানাইলে 
লোকে টাকা পাঠাইয়া দত। বিশেষ করিয়া গাম্ধীজীর সম্পকেরি জন্য 
গুজরাটী ভাইদের কৃপা ছিল। বোম্বাই ও গ্জরাট হইতে পয়সা আঁসয়া 
যাইত। শেঠ যমুনালাল বাজাজের সর্বদা এ বিষয়ে দৃষ্টি ছিল। প্রায় 

সর্ব নৌকায় চাঁড়য়া দূর দূর জায়গায় যাইতে হইত: কারণ অনা কোনও 
যান চলাচল কারতে পাঁরিত না। মধুবনী অণ্লে এক জায়গায় কমলা 
নদী নৌকা করিয়া পার হইতে হইত। নদীর স্রোত খুব প্রবল ছিল। 
নৌকা খুব কম্টে ওপারে পেপীছিতে পারিয়াছল। 

ছাপরাতেই হউক. শাহাবাদেই হউক, দারভাঙাতেই হউক. সর্বশ্ন একই 
দৃশ্য দেখিলাম। পল্পসগ্রামৈর ঘর 'বশেষ করিয়া মাঁটিরই হইয়া থাকে, 
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তাহা পাঁড়য়া গিয়াছে দোখলাম। ঘরে বা-কছ? ধান সব পচিয়া আছে। 
গোরু মাহষ মায়া জলে ভাঁসতেছে, আর লোকদের দোৌঁখলাম ক্ষুধায় 
ক্লান্ত। গ্রামের কুকুরও ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়া ধধাকতেংছ! মাঁহযও তৈমনই 
ক্ষুধায় বোবা হইয়া আসিয়া দাঁড়াইতেছে! বান নাময়া গেলে পর 
অসুখের-বিশেষ করিয়া ম্যালোরয়ার--প্রকোপ! কয়েক দন পর, 
রাবিশস্য (বৈশাখী) বুনিবার সময় বীজের অভাব ও চারাঁদকে তাহার 
চাঁহদা! আমার মনে আছে, ছাপরায় বানের পর যখন মালোরয়ার 

প্রকোপ বাড়ল তখন আমরা ছাপরার ডান্তারদের একত্র করিলাম কলে 
মালয়া এক মিক্সচার তোর করিল, তাহাতে ম্যালোরয়া ছাড়া পেট 
পারভ্কার রাখবার ও মাম্ীল কাশ বন্ধ কারবারও ওষধ | ছিল। আমরা 
ইহা বেশি পারমা:ণ তৈয়ার করাইলাম এবং বোতলে ভাঁরয়া সমস্ত জেলায় 
বিলি করাইলাম। ইহার ফল খুব ভালো হইল । ডান্তার ছাড়াই আমরা 
নিজেদের কংগ্রেসী কমাঁদের দয়া ওযধ বলি কাঁরয়া অনেক রোগী 
আরাম করিলাম। ওষধ যে খুব কাজের তাহা প্রমাণিত হইল। পরে 
যেখানেই ম্যালোরয়ার প্রকোপ হউক-না, আমরা অনেক দিন ধারয়া এ 
মিক্সচার চালাইতাম। 

শাহাবাদে, গঙ্গার তীরবতর্ঁ অণ্ুলে, যেখানে বন্যার খব প্রকোপ ছিল 
সেখানে রাঁবশস্যেরই ফসল হইত । সেখানে বীজের খুব প্রয়োজন ছিল। 
আমার মনে আছে, আমি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধারয়া গাঁ গাঁয়ে ঘাঁরিয়া 
নীচের জন্য টাকা বাল কারতাম। কমীঁরা প্রথম হইতেই, যাহারা ল৭- 
চাহত তাহাদের ফারস্ত কাঁরয়া রাঁখত। আমরা দৃই-তন জন লোক 
টাকা লইয়া এক দিন গাঁয়ে গিয়া উপাঁস্থত হইতাম । সকলে সেখানে 
একত্র সমবেত হইত । িরাস্তির তদন্ত হইত প্রকাশ্য সভায়, সেখানেই 
টাকাটা ভাগ কাঁরয়া দেওয়া হইত। আরাতে যখন বান হয়, তখন তাহার 
প্রভাব ছাপরা জেলার উপরও পাড়িয়াছিল: কারণ গঙ্গাতেও বান ছিল, 
আর শোণের জল গঙ্গা টানতে পারিতোঁছল না। ফলে সংগমের কাছে কয় 
কোশ ধারয়া দুই নদীর জল একন্র হইয়া গেল, আর গঙ্গার অপর পারেও 
ভয়ংকর অবস্থার সৃন্টি হইল। সেখানেও সাহায্যের চেস্টা করা গেল। 
যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার একভাগ ছাপরাতেই খরচ হইল: 
কিন্তু আমি আরায় কর্মব্স্ত ছিলাম বলিয়া, কাজ কাঁরতে পাঁর নাই। 
স্থানীয় লোকেরাই কাজ চালাইয়া লইল, ইহাদের মধ্যে আমার দাদা 
ছিলেন অগ্রণণী। 

উপরে বলা হইয়াছে যে রেল-লাইনের জন্য বন্যার ভয়ংকরতা বাঁড়য়া 
যাইতেছে । গত '্রিশ বংসরের মধ্যে আমাদের প্রদেশে ঘত ভয়ংকর ও 
প্রচন্ড বান আসিয়াছে, সে সমস্তগুলির বিষয়েই আমার যথেষ্ট আঁভজ্ঞতা 
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আছে। আমার দূঢ় মত এই যে রেলওয়ে লাইন আর জেলা-বোডের 
অনান্য উচ্চ রাস্তা বন্যার কারণের মধ্যে প্রধান। যাঁদ ইহাদের মধ্যে 
জায়গায় জায়গায় যথেষ্ট সংখ্যায় চওড়া পুল তোর করা থাঁকত তবে এই- 
রূপ অবস্থা হইত না। আম নিজের চোখে দেখিয়াছি যে লাইনের এক 
এক দিকে সাত-আট ফুট গভীর জল, অন্য দকে দুই-এক ফুটও হয় ক 
না সন্দেহ। জল যাঁদ সুবিধা পায় ও অনেকটা দূর পর্যন্ত ছড়াইয়া যায়, 
তবে স্বভাবত তাহার গভনরতা কাঁময়া যায় ও ম্োতও ক্ষীণ হয়। ?কল্তু 
যখন এ জলকে সংকীর্ণ রাস্তায় বাঁহর হইতে হয় ও উহা সামনের বাঁধ 
ভাঁঙয়া বাঁহর হইতে পারে না, তখন স্বভাবত উহা জমা হইয়া থাকে, 
কোনও দিক দিয়া বাহর হইতে পারিলে তাহার বেগ হয় খুব প্রবল। 
এইজন্য ইহা আতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, গভর্নমেস্টের এ বিষয়ে মন দেওয়া 
উচিত। কন্তু এদকে তো লাভের প্রাতই রেল-কোম্পা'নর আঁধক দৃস্টি, 
পুল তোর কারবার জন্যই তাহাদের বাধ্য করানো যায় না, লাইন কাটা 
তো দূরের কথা। কতবার বন্যায় লোকদের ভয়ানক কম্ট সাঁহতে হয়। 
ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে তো শাহাবাদের প্রবল বনার পর কৈলোরার হইতে 
আরার মধো অনেক বড়ো বড়ো পুল তৈরি করিয়া দিয়াছে। এইভাবে 
সেখানকার লোকের ভয় অনেক কাঁময়া ?গিয়াছে। এখন যে সরকা'র রাস্তা 
তোর হইয়াছে তাহাতেও এভাবে জল বাঁহয়া যাওয়ার জন্য কয়েকটা পুল 
ও রাস্তার নীচের ছোটো সাঁকো তৈরি কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু 
বি. এন. ডব্লিউ. রেলওয়ে (এখন নাম বদল হইয়াছে) এ ব্যাপারে খুব 
কৃপণতা দেখাইয়াছে। যাঁদও তাহার পর কয়েক জায়গায় পুল তোর 
কারয়া দিয়াছে, তথাপি এখনও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে পুলের 
প্রয়োজন। তাহারা যে পুল তোর করিয়াছে, তাহা সাধারণের কম্ট দূর 
করিবার চিন্তায় নয়, নিজেদের আয়বৃদ্ধির ভাবনায়; কারণ যতক্ষণ শুধু 
সাধারণের কষ্ট দূর কারবার ব্যাপার "ছল, ততক্ষণ কোনও কথাই শোনে 
নাই; কিন্তু যখন প্রকৃতি আসিয়া লাইন এমনভাবে ভায়া দিল যে মাসের 
পর মাস রেল চলা বন্ধ থাকল, তখন বাধ্য হইয়া কতকগুলি পুল তোর 
কাঁরতে হইল। ঘখন ও লাইন গভর্নমেণ্টের হইয়া গিয়াছে, তখন আশা 
করা যাইতে পারে যে এঁদকে হয়তো আরও দম্টি পাঁড়বে। আমরা 
শৃঁনয়াছ, সরকার কর্মচারীরাও বাঁলতেছেন যে, এই লাইনের মালিক 
জবরদস্ত, তাঁহাদের একটা কথাও শোনে না। জেলা-বোর্ড ও পি. ডবৃলিউ. 
ডি-রও এই বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। 

এই-সব ঘটনার আম একই স্থানে উল্লেখ করিলাম, যাদও এগুলি 
ঘাঁটিতে কয়েক বংসর লাগয়াছন্র। 



সত্যাগ্রহের আমাজন 

একাদকে দেশে জোর অসহযোগ আন্দোলন, অন্য দিকে গভনমেণ্ট ও 
সরকারি পক্ষের লোকেরা যুবরাজকে অভর্থনা কারবার আয়োজনে বাস্ত। 
মনে হইতেছিল, এই অবস্থায় সংঘর্ষ না হইয়া যায় না। 

অক্টোবরের প্রথম দিকে বোম্বাইতে ওয়া।ক্ং কাঁমাটির বৈঠক হইল। 
তাহাতে স্থির হইল যে, নভেম্বরের প্রথম দিকে দিল্পতে নাখল ভারত 
কংগ্রেস-কমির বৈঠক ডাকা হইবে। এই বৈঠক বশেষ করিয়া স্যাগ্রহ 
শুরু ক।রবার প্রশ্ন বিচারের জন্য রাখা হইবে । কংগ্রেসের সভাপাঁত শ্রী বজয়- 
রাঘবাচারী ও সম্পাদক পাণ্ডত মাতিলালজী উভয়ের মধ্যে কিছ্ মতভেদ 
হইল। সভাপতি ঘোষণা কারলেন, দিল্লিতে যে বৈঠক হইবার কথা ছিল, 

তাহা হইবে না। সম্পাদক ঘোষণা কাঁরলেন, €য়াঁক্ং কাম'টর ব্যবস্থা 
রদ কারবার আঁধকার সভাপাঁতির নাই; আর যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
বিচার করিবার জনা এই বৈঠক ডাকা হইয়াছে, সেই কারণে ইহা স্থগিত 
রাখা যাইতে পারে না।' মহাত্মাজীও পাঁণ্ডতজীর সঙ্গে একমত। অব- 
শেষে দিল্লিতে বৈঠক হইল। শ্রীঘুন্ত [িজয়রাঘবাচারী আস'লন না। 
তাঁহার অনুপাঁস্থতিতে লালা লাজপত রায় সভাপাঁতর আসন গ্রহণ 
কারলেন। আম ছাপরায় অসুস্থ হইয়া পাঁড়য়া রাহলাম, যাইতে 
পারলাম না। 

বোম্বাইতে যে-সব লোক একক্র হইয়াঁছল তাহারা একপ্রকার ফতোয়া 
সম্বন্ধে ঘোষণা প্রকাশ করিয়া বাক্তগতরূপে সত্যাগ্রহ করিয়াই গিয়াছিল। 
পূর্বে যেমন বালয়াছ, অনেক বড়ো বড়া সভায় উহার পুনরাবৃত্তি করা 
হইল। ওয়ার্কং কাঁমাঁট ইহাও স্থির কয়া দিয়াছল যে, যেখানে যেখানে 
বিদেশী বস্ বর্জন ও খাঁদগ্ঠচারের কার্যে সরকারের তরফ হইতে বাধা 
উপস্থিত করা হইবে কংগ্রেসকমর্ঁযদি সে চরকা চালায় ও খাঁদ পরে- 
নিজের প্রদেশের প্রাদোশক কাঁমাটর আদেশ লইয়া সেই সরকার বাধাকে 
অবহেলা করতে পারিবে । দিল্লির নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি 
স্থির কারল যে, প্রাদোশক কমাঁটগ্লি নিজের নিজের প্রদেশে যেখানে 
উচিত মনে কাঁরবে সেখানে সত্যাগ্রহের অনমতি দিতে পাঁরণ্ব। কর 
বন্ধ করাও এই সত্যাগ্রহের অন্তভভূন্ত। ব্যান্তাবশেষের পক্ষে অনতির 
শতেরি মধ্যে ছিল, অসহযোগের সব শর্ত পর্ণ হওয়া চাই: অথার্থ খাদি 
পঁরিতে হইবে; হিন্দু-মুসলমান এঁকা স্বীকার করিতে হইবে, অস্পশ্যতা 
ছাড়তে হইবে, ইত্যাঁদ। এইভাবে কোনও অঞ্চলের অনুমতি পাইবার 



২০৬ আত্মকথা 

শর্ত ছিল-এঁ অঞ্চলে বিদেশী দ্ুব্য সম্পূর্ণ বর্জন, সেখানকার জনসাধারণ 
দ্বারা স্বদেশী বস্ত্র ও খাদ গ্রহণ, অস্পৃশ্তা দূরীকরণ, জাতীয় শিক্ষার 
প্রচার, ইত্যাঁদ। এই-সব শর্তের মধ্যে কোনও কোনওাঁট ছাঁড়য়া 1দবার 
আধকার ওয়ার্কং কামাটকে দেওয়া হইল। ইহা ঘোষণা কাঁরিয়া দেওয়া 
হইল যে, কোনও সত্যাগ্রহীর পাঁরবারের ভরণপোষণের ভার কংগ্রেসের 
উপর থা.কবে না, আহংসাতে শ্বাস সকলের পক্ষে আবশ্যক এবং সত্যাগ্রহ 
হইলে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ হইবে না। কিনতু সত্যাগ্রহের শর্ত এত কঠোর ছল 
যে, কোনও বান্তর বা অণু-লর পক্ষে তাহা পালন করা অত্যন্ত দুরূহ । 

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বোঝা গেল যে, সত্যাগ্রহ তাড়াতাঁড় আরম্ভ করা হইবে 
না, আর ঘাঁদ অন্য সমস্ত প্রদেশ আয়োজন করিতে লাগয়া যায় তথাপি 
তাহারা গুজরাটের জন্য অপেক্ষা কাঁরবে : সেখানে বিস্তর আয়োজন হইতে- 
ছিল। এই ব্যবস্থা অনূসা;ংর িহারেও আয়োজন চাঁলতেছিল। ছাপরা 
জেলার লোকেরা চাঁহতোছল যে, বসন্তপূর থানায় সতাগ্রহের অন্মাতি 
যেন পাওয়া যায়। খাদি প্রচার ও অন্যান্য উপায় দ্বারা লোকেরা যে প্রস্তুত 
হইতেছে, তাহাও বোঝা যাইতেছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমাটি কয়েক- 
জন:ক পরাঁক্ষা কারতেও পাঠাইলেন:; ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন, 
মৌলবী মহম্মদ শফ সাহেব। তাঁহারা এই অণ্লকে প্রস্তুত বাঁলয়া মনে 
কাঁরলেন। 

যখন এই-সব কথা চলিতেছে, তখন নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি. যুব- 
রাজ বোম্বাইয়ে আঁসয়া পেশীছলেন। সরকারের দিক হইতে অভ্যর্থনার 
আয়োজন, জনসাধারণের দিক হইতে বজনের। হিন্দ ও মুসলমান 
উভয়েরই এক মত। তাহারা একত্র হইয়া বর্জননীতির পোষকতা কাঁরিতে- 
ছিল। 'কন্তু কয়েকজন পাশর্ট অভ্থনায় যোগ দিল। বজন সম্পূর্ণ 
সফল হইল। যখন কয়েকজন পাশ অভ্যর্থনা করিয়া ফারিতোছল, তখন 
কংগ্রেসীদের সঙ্গে ঝগড়া হইল । কংগ্রেসীদের মধ্যে মুসল- 
মানেরাই বোশ অগ্রসর হইয়াছিল। খুব হাঁগ্গামা আরম্ভ হইয়া গেল। 
আরম্ভ তো করিল হিন্দু-মুসলমান, পরে পাশ ও খ্যাম্টানেরা ইহাকে 
চালু রাঁখল। দৈবরুমে গান্ধীজী তখন বোম্বাইতেই 'ছিলেন। তিনি 
প্রথমে শ্রীযন্তা সরোঁজনী নাইড়্, শেঠ উমর শোভানী, শেঠ ছোটানন, 
শংকরলাল বাঙ্কার প্রর্তৃতিকে দাঙ্গা থামাইবার জন্য পাঠাইলেন। পরে 
যেখানে মারাঁপট হইতোঁছিল, জে রা সেখানে উপাস্থত হইলেন। 
কয়েক দিন পরে দাঙ্গা কোনও মতে শান্ত হইল। এইজন্য গান্ধীজীকে 
উপবাসও কাঁরতে হইল। এই দাঙ্গায় প্রায় পণ্টাশ-ষাট জন লোক মারা 
গেল, তিন শতের বেশ আহত হইল। হতাহস্তর মধ্যে তিন-চতুরথাধশের 
বোশ ছিল কংগ্রেসী। এই দাঙ্গার প্রভাব তাঁহার মনের উপর পাঁড়ল। 



সত্যাগ্রহের আয়োজন ২০৭ 

ওয়াকিং কামাঁটির বৈঠক বোন্বাইতে হইল। সেখানে তান জোর দিয়া 
বাঁললেন যে সবন্র সত্যাগ্রহ কারলে ক্ষাত হইবে; কারণ এ পর্যন্ত লোক 
অ.হংস সংগ্রামের ধরন ও নীতি সম্পূর্ণরূপে বাঁঝতে পারে নাই। এজন] 
ওয়াক কাঁমটি 1স্থর কাঁরলেন এবং প্রাদোঁশক কামাঁটি আদেশ 'দলেন যে, 

শান্তরক্ষার জন্য ও জনর্সাধারণের ভিড় সামলাইবার জন্য সংঘবদ্ধ সেবকের 
প্রয়োজন, এইজন্য সকল কামাঁট যেন সেবকদল গঠন করে-- তাহারাই 

সেবক হইতৈ পা'রবে ঘাহারা শপথ কারবে যে 'কর্মণা মনসা বাচা" 

আঁহংস থা।কবে এবং কংগ্রেসের অনুশাসন মানবে । মনে করা হইয়াছিল 
যে এইরূপ সংগঠত সেবকদল প্রস্তুত থাকলে বোম্বাইয়ের মতো দুঘ টনা 
হইবে না। বোম্বাইতে গান্ধীজশীর উপবাসের ফলে শুধু দাঙ্গাই থামে 
নাই, স্খোনকার দব জাতির লোক নিজেদের মধ্যে একতার ভাব বাড়াইঝর 
জন্য একপ্রকারপ্প্রতিজ্ঞাও করিল। এইভাবে দেশময় শান্তিস্থাপনের চিন্তা 

ছড়াইয়া পাঁড়ল। 
শ্রীযুন্তা আযান বেসান্ট শুরু হইতেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল 

[বিরোধিতা কারিতোছলেন। একবার তান এ পযন্ত 'লাঁখয়াছিলেন যে-- 
10771010101 16197650105 070 109005 01 08110955'-অন্ধকারের শান্তর 

প্রাতানীধ তান! বোম্বাইয়ের দাঙ্গার পরে তান খুব কড়া প্রবন্ধ 
লেখেন। কোনও দাঙ্গার সম্বন্ধে তান এ পর্যন্ত 'লীখয়াছলেন যে, 
ইটপাথর ছোঁড়ার জবাব গভরননমেন্ট, গুলি দিয়াই দিতে পারেন। ওয়ার্ক 
কাঁম'টর সময়েও তাঁহার এরূপ এক লেখা বাহর হইয়াছিল। আমার মনে 
আছে, দেশবন্ধু দাশ সংবাদপত্রের সেই সংখা জের হাতে লইয়া আসিয়া- 
ছিলন। মহাত্াজীকে তান বাঁললেন, “আশা কাঁর ইয়ং ইণ্ডিয়ার আগামী 
সংখ্যায় এর স্পম্ট ও তীর আলোচনা দেখতে পাব।” মহাত্মা উত্তর 
দিলেন, “এমন আশা করবেন না।” আমরা দেখিয়াছ, গান্ধীজী এরুপ 
গালিগালাজের ফাঁদে পড়েন নাই। এই ধরনের লেখা তিনি হয়তো পড়েনই 
নাই। তাই তাঁহার লেখার মধ্যে কটূতা আসে না। অতান্ত কড়া কথাও 
তীন চোস্ত অথচ সংযত ভাষায় বলিয়া ফেলেন। তাঁহার সঙ্গলাভের 
গ7ণই আমিও নিজের আশৈশব কলহভীরু স্বভাবকে আঁধক দ্ঢ় কাঁরিতে 
পারয়াছি-- নিজের লেখা ও বন্তৃতার মধ্যে কটূতা যাহাতে না আসে 
যথাসাধ্য তাহার চেম্টা করি। 
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বোম্বাইতে যুবরাজ নামবার সময়ে যাহা ঘটল তাহাতে সারা দেশে 
উত্তেজনা দেখা দিল। গভর্নমেণ্টও স্থির করিয়া লইলেন যে দমননীতির 
প্রয়োগ করিবেন। এইজন্য এখন যেখানে সেখানে ধর-পাকড় চলিতে 
লাঁগল। ডিসেম্বরের কয়েবাদনের মধ্যেই, প্রায় সর্বত্র একসঙ্গে কংগ্রেসের 
অনেকের-বিশেষ কাঁরয়া বড়ো বড়ো নেতাদের-ধর-পাকড় শুরু হইয়া 
গেল। এই-সব ধর-পাকড়ের বিশেষ কারণ এই যে, গভরনমেন্ট সেবকদল- 
এীলকে বেআহইীান বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরলেন। 

১৯০৮-এ দুইটি আইন তোর হয়। তখন অনেক জাঙ্বগায়, বিশষত 
বাংলায়, বিপ্লবীর দল কাজ কাঁরতোঁছল, তাহাদের সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট 
বালতেন যে, তাহারা বোমা তোর কারতেছে- সরকারি কমচারীদের বোমা 
ও গলি মারিতেছে ইত্যাদ। তাহাদের দাবাইবার জন্য ক্রিমনাল ল 
আমেন্ডমেন্ট আক (01011177] 177 4১1006170110171 009 পাশ হয়। 

সাডশাস মিটংস আই (১০011100$ 1৬100011105 4১০0 নামে অন্য এক 

বিদ্রোহী সভা 'নয়ন্্রণ ও বন্ধ কারবার জন্য তোর করা হয়। গভর্নমেন্টের 
কথা অনূসারে এই দুই আইন প্রবর্তনের কারণ ছিল হিংসাত্বক দলের 
চেষ্টা, কিন্তু এই সময়ে যাঁদও কংগ্রেস সম্পূর্ণ আহংস প্রাতিষ্ঠান ছিল, 
আর তাহার সেবাদলও এরুপই আঁহংস দল, তথাপি গভর্নমেণ্ট সেই 
পুরানো আইনই সমস্ত প্রদেশে- যেখানে উহা প্রথমে প্রবার্তত হয় নাই 
সেখানে-প্রবার্তিত কাঁরয়া দলেন। পাঞ্জাব, 'দাল্পি, বঙ্গ, বিহার, য্তপ্রদেশ 

প্রদেশে সংঠিত হইয়াছল-একে একে 'অবৈধ' ঘোষণা কারলেন। এই- 
ভাবে খিলাফত সেবকদল ও কংগ্রেস সেবকদলে যোগ দেওয়াই দণ্ডনীয় 
বাঁলয়া গণ্য হইল। সভা ডাকাও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। 

কংগ্রেস কমিটিগুলি স্থির করিল, আমরা এই আইনের জূলুম মানব 
না। তাহারা সেবকদল সংগঠিত কারবার জন্য জোর 'দিয়া কাজ করিতে 
লাগিল। এইজন্য যে কেহ সেবকদলে যোগ দিত অথবা তাহা সংগাঁঠত 
কারবার জন্য কাজ করিত, তাহাকেই গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইত। দেশের 
সামনে সরকার এক নৃতন প্রশ্ন আনিয়া দিলেন। আমাদের সামনে এখন 
আর খিলাফতের কথা, পাঞ্জারের কথা, স্বরাজপ্রাপ্তির কথাও থাকল না। 
এখন প্রশ্ন হইল এই যে, আমাদের নিজেদের দেশ সংগঠন কাঁরবার-_ 
পরস্পর মিনুলয়া জ্যালম্না কাজ কারবারও-আঁধকার থাকিবে কি না। 
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* সরকার এই স্ব্বও আইন-কানুন প্রবতন কাঁরয়া হরণ করিয়া লইলেন। 
এখন কংগ্রেসের সর্বপ্রথমে ইহার জন্য লড়াই করা দরকার হইয়া পাঁড়ল। 
গান্ধীজী বাঁললেন, “এই' লড়াইয়ে আমরা যে সত্যাগ্রহ করিতে চাই তাহা 
কাঁরতেছি না-_ এখন শুধু কথা বাঁলবার স্বাধীনতা ও সম্মেলনের স্বাধীনতার 
জন)ই লাঁড়তোছ--এই স্বাধীনতা আমরা শুধু কংগ্রেস কাঁমাট ও খিলাফত 
কাঁমাটর জন্য চাই না_আমরা এই আঁধকার চাই সকল প্রাতিষ্ঠান ও সকল 
ব্যান্তুর জন্য, এইজন্য এ লড়াই সকলের জন্য এবং সকলের তরফ হইতে । 

কিন্তু সরকার কখনও কথা শনিবার পান্রঃ দমননশীতি তাঁহারা গ্রহণ 
কাঁরয়াছলেন। 

আলাভাই প্রীতি করাচির মকদ্দমার সময় হইতেই গ্রেপ্তার হইয়া দণ্ড 
পাইয়াছিলেন, কয়েকাঁদনের মধ্যেই দেশবন্ধু দাশ, পাঁণ্ডত মাতিলাল নেহরু, 
পণ্ডিত জওহরলাল, লালা লাজপত রায়, মৌলানা আজাদ, শ্রীরাজাগোপালা- 
চারি প্রভাত সর্বভারতীয় নেতা গ্রেপ্তার হইয়া গেলেন। হাজারে হাজারে 
অন্যান্য কংগ্রেসকমর্টকেও গ্রেপ্তার কারয়া লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু যেখানে 
যেখানে যুবরাজ যান, সেখানেই তাঁহাকে বর্জনের ব্যবস্থা আরও দ্ঢ্ুভাবে 
হইতে লাঁগল। তাঁহার কাঁলকাতায় ঘাওয়ার দিন কাছে আসল, লর্ড 
রীডিং চিন্তিত তো ছিলেনই; তাঁহার আইনসাঁচব ছিলেন স্যর তৈজ- 
বাহাদুর সপ্রু। ভাবে মীমাংসা করা যায় যাহাতে কাঁলকাতায় যুবরাজের 

যথোচিত অভ্যর্থনা হইতে পারে, তাহার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই 
চেষ্টায় অগ্রণী হইলেন মদনমোহন মালবজাী। তিনি কলিকাতায় গিয়া 
সেখানকার গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসের সাঁহত দেখা কারলেন; দেশবন্ধু 
দাশের সঙ্গেও দেখা কারলেন; দেশের কয়েকজন কংগ্রেসী ও খিলাফতের 

নেতাদের সঙ্গেও যাহারা কারাকক্ষের বাঁহরে ছিলেন- কথাবাতাঁ বলিলেন। 
ভাইসরয় লর্ড রাঁডিং-এর নিকটে এক ডেপুটেশন লইয়া যাওয়ার" কথা 
হইল। দেশবন্ধু দাশ ছিলেন কালকাতা জেলে। তাঁহার সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা শুর্ হইল। মনে হইতে লাগিল, এবার বুঝ কথাবার্তা ঠিক 
হইয়া যাইবে। 

বহারেও গ্রেপ্তার চালতে লাগল । প্রাদোশিক কাঁমাঁটর বৈঠক ছাপরায় 
হইল। বৈঠকের সময়ই পুলিশ সেখানকার কাঁমাঁটর অফিস খানাতল্লাস 
কারল। যখন আমরা এক সর্বজনীন সভায় যোগ 'দিয়াছি, তখন পুলিশের 
আয়োজন দোখয়া বোঝা যাইতোঁছিল যে আমাদের সেখানেই গ্রেপ্তার করা 
হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। সভায় একজন, পুলিশ সুপাঁরপ্টেডেস্টের 
দিকে হাত ইশারা কিয়া তুলসীদাসের এক চৌপাই বার বার জোরে 
আবাত্ত কারতে লাগিল; তাহাতেও পুলিশ কিছু করিল না। চৌপাইটি 
এই-“গাধি-সুবন মন চিন্তা ব্যাপী, কব মারহাহ এ সির পাপণী।” 

১৪ 
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সকলে বৈঠক ও সভার পর নজের নিজের জায়গায় চলিয়া গেল। সব, 
জেলায় কংগ্রেস কমিটি খানাতল্লাস হইতে লাগল। লোকদের গ্রেপ্তার 
চাঁলল। আমিও পাটনায় আঁসলাম। আমরা সকলে গ্রেপ্তারের অপেক্ষা 
কারতে লাগিলাম। সমস্ত জেলায় কংগ্রেসের অনেক প্রধান প্রধান ব্যান্তকে 
ধারয়া লইয়া যাওয়া হয়। পাটনাতে মৌলবী খুরশেদ হোসেনেরা, বাবু 
জগৎনারায়ণ লাল, আর কৃষ্ণপ্রকাশ সেন সিংহ গ্রেপ্তার হইলেন। অন্যান্য 
জায়গায় মৌলবা মহম্মদ শফা, বাব. শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বাবু বিদ্ধ্যেবরী প্রসাদ 
বর্মা, বাবু রামনারায়ণ সংহ ইত্যাদ কংগ্রেসের কয়েকজন লোককে জেলে 
পাঠানো হইল। আমাকে গ্রেপ্তার করা হইল না। হক সাহেব, ব্জীকশোর- 
বাবু ও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আম এক বাতি ছাপাইলাম, তাহাতে 
আমরা জনসাধারণকে সেবকদলে যোগ দিতে উৎসাহ দান কাঁরলাম, গভর্ন- 
মেন্টের নীতির নিন্দা করলাম, আর াীজেদের সেবকদলেরঁ সভ্য বাঁলয়া 
পারচয় দিলাম। তবু আমাকে গ্রেপ্তার করা হইল না। এইরুপে সবরন্ধ 
জেলা গ্ল্যাজিস্ট্রেটে এবং অন্যান্য হাকিমের নিকটে লোকেরা নিজের 'ানজের 
হাতের লেখা লম্বা লম্বা ফিরাস্তি পাঠাইতে লাগল, তাহাতে সেবকদের 
নাম থাঁকত। পাটনাতে আম গ্রেপ্তারের অপেক্ষায়ই ছিলাম, এমন সময়ে 
মনে হইল ব্যাপার 'মটিয়া ঘাইতেছে। 

লোকের গ্রেপ্তার বন্ধ হইয়া গেল। লর্ড সিংহ বিহারের গভর্ণরের 
পদে ইস্তফা 'দয়াছলেন। তাঁহার স্থানে গভর্ণর হইয়া গিয়াছিলেন মিঃ 
লে মেজুরিয়ার। বহার কাীন্সিলের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যন্তি- তাঁহাদের 
মধ্যে গ্রধান হইলেন মঃ হাসান ইমাম, রায় বাহাদর দ্বারকানাথ প্রভীত__ 
গভর্নরের নিকট ডেপুটেশন লইয়া গিয়া বাললেন যে, বিহারে পূর্ণ শান্তি 
বিরাজ করিতেছে । এখানকার সেবকদল অবৈধ ঘোষণা কারিলেই বোঁশ 
গোলমালের সম্ভাবনা । এইজন্য গ্রেপ্তার বন্ধ কারয়া দেওয়া চাই। গভর্নর 
তাঁহাদের এমন কিছু বাঁললেন যাহাতে বোঝা গেল যে সমস্ত কাজকর্ম 
ভূল 'ভীত্তর উপর হইতেছে । আমরা তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিলাম। 
কিন্তু তাহা প্রকাশিত হইবার পূবেই তানি গ্রেপ্তার বন্ধ করিবার হুকুম 
দিলেন। যাঁদও সেবাদলের বিত্রদ্ধে প্রচারিত হুকৃম রদ করা হইল না, 
তথাঁপ জেলা ম্যাজিস্ট্রেদের গ্রেপ্তার বধ কারবার হুকম দেওয়া হইল। 

রীডিং-এর নিকটে কলিকাতায় যাইতোছিলেন। "তান পাটনা হইয়া যান। 
তাহার সঙ্গে কয়েকজনের দেখা হইল, তাহাতে এই কথাটা ছড়াইয়া গেল 
যে এখন মীমাংসা হইয়া যাইবে । বিহারে গ্রেপ্তার করা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় 
কথাটা আরও বাঁড়য়া গেল। ওঁদকে গভরন্নমেণ্টের সঙ্গে দেশবন্ধ্ দাশের 
জেলখানায় থাকিতে যে-সব কথা হয় তাহাতে মনে হইয়াছল যে সরকারের 



গ্রেপ্তার ও মীমাংসার চেষ্টা ২১১ 

পক্ষ হইতে যে সকল শর্ত উপাঁস্থত করা হয়, দেশবন্ধু তাহাতে রাজ 
িলেন। মহাত্াজীর মত জজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তখন তান কিছ শর্ত 
প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ের সকল কথা তখন প্রকাশ হয় নাই। এই 
পর্যন্ত বোঝা গিয়াছিল যে গান্ধীজনী, দেশবন্ধু দাশের শর্তগ্ীল মানয়া 
লইবার সুপারিশ নামঞ্জুর করিলেন। সব কথা 'বিস্তারত জানতে হইলে 
শ্রীকষ্দাসের মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাত মাস”/995610 10001011005 51010 

11917810019. 021001)1' বইখান পাঁড়তে হয়। 

কয়েকাঁট শর্ত এই ধরনের ছিল-_ কংগ্রেস যুবরাজকে বয়কট" করাটা 
বন্ধ করিয়া দিবে। গভর্নমেন্ট এক সম্মেলন ডাকবেন, তাহাতে এ-সব 
কথা আলোচনা করা হইবে। রাজনোতিক বন্দীদের ছাঁড়য়া দেওয়া হইবে। 
কিন্তু ঘাঁহারা রাচির ফতোয়ার জন্য বন্দী হইয়াছেন, অর্থাৎ আলীভাই 
প্রভৃতি, তাঁহাে ছাড়া হইবে না। 

গান্ধীজী চাঁহতেছিলেন যে সম্মেলনের দিন ও কার্ধক্রম 'স্থর করা 
হউক, আর করাচির দরুণ যাহারা বন্দী হইয়াছেন তাঁহাদেরও স্নুবিলম্বে 
মুক্তি দেওয়া হউক। আরও দুই-এক দন সময় পাইলে এ বিষয়ে 
আলোচনা করিয়া কোনো 1কছ মীমাংসায় আসা সম্ভব ছিল। 'কন্তু 
ওদকে যুবরাজের কাঁলকাতায় পেশছিবার দন আঁসয়া গিয়াছল, কথাটার 
আর মীমাংসা হইতে পারল না। গভর্নমেন্ট দোখলেন যে অভ্যর্থনার 
ব্যাপারে তাঁহারা যখন কৃতকার্য হইতে পারলেন না তখন আর এই 
মীমাংসার কথাও কোনও কাজের নয়। তাঁহারা 'স্থর করিলেন, দমননশীত 
আরও জোরে চালাইবেন। যে ডেপুটেশন গিয়াছিল তাহাকেও কড়া উত্তর 
দেওয়া হইল। তাহার সঙ্গে এমন কিছ গোলমেলে কথা বলা হইল 
যাহাতে কয়েকজনের, বিশেষত পণ্ডিত মালব্যজীর মনে এই ভাব জাঁন্মিল যে, 
যাঁদও তখনও কিছু হয় নাই তথাঁপ রাউন্ড টেব্ল কনফারেন্স করিবার 
চেষ্টা চালানো উচিত হইবে এবং ভাইসরয় যে-সব শর্ত উপস্থিত করিয়াছেন 
সেগুলি পৃরণ করিতে হইবে। 

মহাত্বাজীর এই সিদ্ধান্তে দেশবন্ধূ দাশ খুব ক্ষুব্ধ হইলেন। তান 
ভাবয়াছলেন যে, সেইসময় 'ব্রাটশ গভর্নমেণ্টের এতখানি নাময়া আসাই 
প্রধান কথা, ইহাকে স্বীকার করিয়া লইলে কংগ্রেসের শান্ত বাঁড়ত এবং 
কাজ বেশি জোরে চলিত। গভর্নমেন্ট তাহা দাবাইয়া রাখিতে পারত না। 
মহাত্মাজী ভাবিলেন, লর্ড রীঁডিং-এর ইচ্ছা ছিল, কোনও প্রকারে কালি- 
কাতার মত শহরে যুবরাজকে ভালোভাবে অভার্থনা করিলে বোম্বাই 
প্রভৃতি স্থানের ঘটনাবলীতে কিছ গুরুত্ব থাকত না এবং তিনি ভারতের 
রাজভান্তির ঘোষণা কাঁরতে পাঁরতেন। সম্মেলনের নীতি ও তাঁথ দুই-ই 
ছিল আনিশ্চিত। উহা কবে হইবে এবং উহাতে কি হইবে কিছুই জানতাম 



১২ আত্মকথা 

না। উহার উপর ভরসা করা ঠিক হইবে না এবং কংগ্রেসের শান্ত না 
বাঁড়য়া কমবে, যখন দেশ দেখত আমরা কেমন ঠাঁকয়াছ। তা ছাড়া 
আলাভাইদের আমরা কি কাঁরয়া জেলে ছাড়িয়া আসতে পারতাম ? 
যাহারা সকল কথায় আমাদের পাশে আঁসয়া দাঁড়াইয়াছিল, জনসাধারণের 
উপর যাহাদের এতটা প্রভাব, যাহারা আমাদের সঙ্গী, তাহাদিগকে জেলে 
আটক কাঁরয়া রাখা তাহাদের প্রাত অন্যায় করা হইত। এইজন্য লর্ড 
রীডং-এর শর্ত আমাঁদগকে কেবল ধোঁকা দিত, কাজ কিছ হইত না। 

দেশবন্ধু দাশ যে খুব ক্ষুব্ধ হইয়াছলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ 
নাই। দশ্ডকাল শেষ হইলে যখন 'তান ছুটি পাইলেন, তখন তিনি তাঁহার 
এক বন্তৃতায় বাঁলয়াছিলেন যে, মহাত্মাজী খুব ভার খারাপ ধরনের ভুল 
করিয়াছেন, 08181502170 [01018007601 এ বিষয়ে তটস্থভাবে ভাবা 

কোনও ইতিহাসলেখককেই বিচার কাঁরতে হইবে। আমি এইটুকুই 
বাঁলতে পার যে, এসময় হইতে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ গভরন্মেন্টের সঙ্গে 
বোঝাপড়ার যে আভজ্ঞতা আমাদের হইয়াছল তাহা অতীব কট;। 
শব্দাড়ম্বরে আসল কথাটা সর্বদা ঢাকা পাঁড়ত। মীমাংসা ইংরেজী 
ভাষাতেই লেখা হইত, আর তাহার অর্থে অনর্থের যথেন্ট অবকাশ থাঁকিত। 
১৯৩১-এর মার্চ মাসে লর্ড আরউইনের সঙ্গে যে বোঝাপড়া হইয়াছিল 
তাহার শর্ত পালনে লর্ড উইলিংডনের গভর্নমেন্ট ও িভীলয়ানগণ যে 
সমস্ত অস্মাবধার সৃষ্ট কাঁরয়াছিলেন তাহা যাহারা এবিষয়ে তাঁহার সঙ্চে 
কথা বাঁলিবার বা পন্রবাবহার কারবার সুযোগ পাইয়াছল তাহারা জানিত। 
মহাত্াজী নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানিতেন যে, কোনও শর্তের মধ্যে গোল- 
মালের কিছ; রাখিয়া দেওয়া অথবা তাহাতে কোনও প্রকারের আনশ্চয়তা 
থাঁকতে দেওয়ার ফলে শেষে আঁনম্ট হয়। তাঁহার ব্রিটিশ সরকারের 
খোশমেজাজের উপরও 'বি"বাস ছিল না। এইজন্য তান এই সকল শর্ত 
মানা ঠিক মনে করিতেন না। আর কংগ্রেসের নিধারিত নীতিতে এবং 
নিজের সাথীদের এই আঁনাশচত শর্তের ভরসায় জেলখানায় ছাড়িয়া 
আসতে অস্বীকার করিলেন। কোনও দেশের স্বাধীনতা যাঁদ সস্তাদরে 
পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহার অতটা কদর আর হয় না। বিশেষত 
ভারতবর্ষের তো ইহা উঁচত মূল্য দিয়াই লওয়া উচিত; কারণ আমরা এত- 
দিনের দাসত্বের ফলে ইহার উচিত মূল্য হিসাব করিতেও ভুলিয়া গিয়াছি। 



আনেদাবাদ কংগ্রস ও পত্যাগ্রহ 

এীদকে এ সব কথা চালতেছে, ওাঁদকে কংগ্রেসের বাৎসারক আঁধবেশনের 
দিনও আসিয়া গেল। দেশবন্ধ; দাশই সভাপাঁতি মনোনীত হইলেন। 
তিনি ছিলেন জেলখানায়। কংগ্রেসের আঁধবেশন আমেদাবাদে হইবার কথা 
ছিল। সেখানে সরদার বল্পভভাই ছিলেন অভ্যর্থনা সাঁমতির সভাপাঁতি। 
বিপুল আয়তনে আয়োজন হইতেছিল। বহারে যখন গ্রেপ্তার বন্ধ হইল, 
তখন আমরা যাহারা বাহিরে ছিলাম, সকলে আমেদাবাদ রওনা 
হইলাম । 

আমেদাবাদের কংগ্রেস অনেক 'দিক দিয়া অপূর্ব 'ছিল। এখানেই 
সর্বপ্রথম কংগ্রেস হইতে চেয়ার উঠ্ঠাইয়া দেওয়া হইল। প্রতিনাধদের 
বাঁসবার ব্যবস্থা করা হইল ফরাশের উপর। এইভাবে এস্থানেই অনেক 
বেশি প্রাতনিধি ও দর্শক বাঁসতে পারিল। নাগপ্রের পাঁরবার্তিত নিয়ম 
অনুসারে প্রাতনিধিদের নবচিন এই প্রথম। এখন হইতে আমরা বাঁলতে 
পাঁর যে কংগ্রেস হইল নির্বাচিত প্রীতানাধদের সভা । 'নর্বাচিত প্রাতি- 
নাধদের অনেকে ছিলেন জেলখানায়, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান তো মনোনীত 
সভাপতি দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ 'ছলেনই। অনেক নেতা-_ ঘাঁহারা সমস্ত 
বংসর ধাঁরয়া আনন্দ, উৎসাহ ও পাঁরশ্রমের সঙ্গে দেশকে জাগাইয়া সংগঠিত 
কারয়াছলেন তাঁহারা এই আঁধবেশনে আসিতে পারলেন না, গভর্ন 
মেণ্টের নীতির জন্য। যাঁহারা আঁসয়াছলেন তাঁহাদের মধ্যে এবং সমস্ত 
দেশের মধ্যে উৎসাহ উছলিয়া পাঁড়তেছিল, যেন ভরা নদীর 1কনারা 
ছাপাইয়া জলপ্রবাহ চারাদকে ছড়াইয়া পাঁড়তেছে। এত যে গ্রেপ্তার হইল, 
তাহাতে কোথাও মৃত্যুর ছায়া পড়ে নাই। দমননীতি দমন না কারয়া 
কার্যত লোকদের মধো আঁধকতর উৎসাহসণ্টারই করিয়াঁছল। গান্ধীজীর 
মনও আশা ও উৎসাহে ভরা। সকলে সত্যাগ্রহের স্বপ্ন দেখিতোছল। 
লোকে এই আশায় ছিল যে কংগ্রেস সত্যাগ্রহের আদেশ 'দবে ও তাহার 
আয়োজন করিবে। কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে এক গ্রুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীও 
ছিল, তাহার মধ্যে নবজাত-বরং পুনজরীবত- খাঁদর খুব প্রাধান্য ছিল। 
প্রতিনিধিদের থাকার জন্য কংগ্রেস-প্যান্ডালের নিকটেই খখাদিনগর' নামে 
এক ছোটো নগর বাঁসয়া গিয়াছিল, তাহাতে সকলে আসিয়া উঠিয়াছল। 
এই-সব ব্যাপার কংগ্রেসের পক্ষে ছিল নৃূতন। নিকটেই এরূপ খিলাফত 
সম্মেলনের জন্য প্যান্ডাল ইত্যাদ তৈয়ার করা হইয়াছিল। 

কংগ্রেসের অধিবেশনও হইয়াছিল অনাড়ম্বর। পুরাতন প্রথার মতো 
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নয়, অভ্যর্থনা-সামাতর সভাপাঁতির আঁভভাষণ খুব সংক্ষিপ্ত ছিল, তাহাতে 
দেশের উপাঁস্থত প্রাতানীধদের কার্ধক্রমের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় 
নাই। তাহাতে শুধু উপাস্থত প্রাতিনীধদের অভ্যর্থনামান্র ছিল, আর ছিল 
গুজরাটে যে কাজ হইয়াছে তাহার সধাক্ষপ্ত বিবরণ। মনোনীত সভাপাঁত 
উপাস্থত ছিলেন না, তাই তাঁহার স্থানে হাঁকম আজমল খাঁ সভাপাঁত 
নিবচিত হইলেন। অভ্যর্থনাসামাতর সভাপতি ও মূল সভাপাঁত, 

উভয়েরই বন্তুতা রাষ্ট্রভাষা হিন্দী অথবা উর্দূতেই হইয়াছল। 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশন ছিল সতাগ্রহের। আঁধবেশনে একটি 

প্রদ্তাবই গৃহীত হয়, তাহাতে অবস্থার চুম্বক দিয়া সতাগ্রহ প্রস্তাব 
উপাস্থত করা হইল। এইজনা গান্ধীজীকে করা হইল সর্বেসর্বা বা 

পডক্টেটর'। এই নামের মধ্যে আশতঙকা ছিল যে, অনান্য নেতার মতো 
গান্ধীজীকেও গ্রেপ্তার করা হইবে: এইজন্য প্রস্তাবে তাঁহাক এ আধ- 
কারের সঙ্গে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করার আধকারও দেওয়া 
হইল। কিন্তু ইহাও পাঁরচ্কার কাঁরয়া বালয়া দেওয়া হইল যে কংগ্রেসের 
আদর্শ বদলাইবার আঁধিকার তাঁহার থাকবে না। হাঁ, যাঁদ গভরনমেন্টের 
দিক হইতে কোনও সমাধান হয় তবে তাহার মঞ্জুরি লইতে হইবে 
কংগ্রেসের 'নকট। সেবকদল গঠনের উপর জোর দেওয়া হইল এবং যে 
প্রাতজ্ঞাপন্রে তাহাদের সই কারবার কথা ছিল, তাহা আরও কঠিন করা 
হইল । 

এই আধবেশনে এক িশেষ কথা এই ছিল যে, মৌলানা হজরত 
মোহানী প্রস্তাব করেন, স্বরাজের বদলে স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষা বাঁলয়া 

শীনদেশি করা হউক । গান্ধীজন ইহার বিরোধিতা করেন। সূতরাং প্রস্তাব 
গৃহীত হয় নাই। তাহার পর প্রায় প্রাীত্যেক অধিবেশনে এইপ্রকার প্রস্তাব 
আসতে থাঁকিল। কিন্ত কয়েক বক্র ধলিয়া গান্ধনক্তশ বিরুদ্ধতা সংবরণ 
করিতে সম্চাত না হওয়া পর্য্তভ গান্ধী বিপক্ষে ছিলেন বাঁলয়া উহা 
নামঞ্জরই হইতে থাকিল। আর এক কথা: পাণ্ডত মালব্যজীর গোল- 
টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব নামঞ্জুর করিয়া দেওয়া হইল। পাঁণ্ডিতজশ 
কলিকাতা হইতে সরাসার আমেদাবাদ আসিয়াছলেন। এখানে তাঁহার 
চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু তান অতান্ত আশাবাদ ছিলেন। তান 
কংগ্রেসকে পরামর্শ দিলেন ও প্রস্তাব কারলেন যে, ঘাঁদ গভর্নমেন্ট গোল- 
টেবিল বৈঠক করে তাহা হইলে কংগ্রেস যেন তাহাতে যোগ দেয়। উপরে 
বলা হইয়াছে যে, এই সময় তাহার কোনও সুযোগই ছিল না। এইজন্য 
কংগ্রেস সে কথা স্বীকার করিল না। পরে বোঝা গেল, পণ্ডিত মাঁতি- 
লালজণও কোনওপ্রকার বোঝাপড়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। 

' কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গেলে সকলে নিজের নিজের জায়গায় 



আমেদাবাদ কংগ্রেস ও সত্যান্রহ ২১ 

রওনা হইলেন। এখানেই বোঝা গেল যে, মহাত্মা গান্ধী একাট জায়গায় 
সত্যাগ্রহ কারবেন, আর সেই জায়গা হইবে বারদোলি। অন্যরাও আদেশ 
পাইলেন, নিজের নিজের জায়গায় জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও সংগঠন 
কাঁরতে হইবে, পৃবঁপেক্ষা আধকতর কাজ করিতে হইবে, কংগ্রেসের কার্যক্ম 
পূরণ কাঁরতে হইবে, বিশেষত সেবকদল সংগঠনের জন্য প্রাণপণ পারশ্রম 
কারয়া চেম্টা কারতে হইবে। 

পণ্ডিত মালব্যজণী এবং অন্য কয়েকজন নেতা 'স্থর কারলেন যে এমন 
একাঁট সম্মেলন করা হইবে যাহাতে কংগ্রেস ও গভনমেণ্টের ঝগড়া 
1মটাইবার চেষ্টা হইতে পারে। তাঁহারা আমেদাবাদ কংগ্রেস শেষ হইতেই 
এঁবষয়ে ঘোষণা করেন। দেশের প্রধান বক্তিগণ তাহাদের মধোে কংগ্রেস 
ও 'খলাফতের নেতারাও ছদলন, বোম্বাইতৈে আমানত হইলেন। এই 
সভা বোম্বাইতে হইল জানুয়ারর মাঝামাঁঝ। স্যর শংকরন নায়ার ইহার 
সভাপাত ন। অন্যান্য কংগ্রেসীর মতো আমিও সেখানে গেলাম । 
আমাদের পক্ষ হইতে গান্ধীজশীরই বলার কথা ছিল। আমরা স্থির কাঁরয়া 
লই'লাম ষে, হাতাশিকছ্ বালবার সক্*লর দক হইতে তি?নই বাঁলবেন। 
মহাতআ্সাজশী পাঁরন্কার বাঁলয়া দিলেন যে, গভর্নমেন্ট এই যে গোলটোবল 
বৈঠকের প্রস্ভাব করিতেছে ইহাভে আমাদদর কোনও আশা কারবার কিছু 
নাই: তাহা হইলেও যাদ বৈঠক হয় এবং গান্ধীজীকে ডাকা হয়, তবে 
[তান বিনা শর্তে সেখাণন যোগ দিবেন: বকন্ত বান্তগত 'হসাবে। হাঁ, 
ঘাঁদ কংগ্রেসকে আহ্বান করা হয় তবে বৈঠকের কাষক্রম ও দিনক্ষণ স্থির 
কারয়া লইলে কংগ্রেস যোগ দিতে পারে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যে 
ঘোষণায় সেবকদলকে অবৈধ করা হইয়াছল সেই ঘোষণা প্রত্যাহার করা 

হউক এবং তাহা অমান্য কারবার জনা যাহাদের সাজা দেওয়া হইয়াছল 
তাহাঁদগকে ছাঁড়য়া দেওয়া হউক। ফতোয়ার জন্য যাহারা বন্দী হইয়া- 
ছিল তাহাদিগকে অবশাই ছাড়িয়া দিতে হইবে। খিলাফত, পাঞ্জাব ও 
স্বরাজ বিষয়ে কংগ্রেসের দাব তো প্রকাশ করাই ছিল; কংগ্রেস সে-সব 
দাঁব সেখানে পেশ করিয়া তাহা প্রমাণ করাইবার চেষ্টা করিবে। আমাদের 
দক হইতে আমরা সতাগ্রহ স্থাগত কারিয়া 'দিব। 

সম্মেলনের উদষোগীদের দিক হইতে একাঁট প্রস্তাব উপাস্থত করা 
হইল: কন্তু গান্ধীজাঁ তাহা গ্রহণ কারলেন না। এইজন্য তাহা আলোচনা 
কাঁরয়া রদ-বদল করিয়া আবার উপস্থিত কারবার জনা এক উপসমিতি 
গঠিত হইল। সেইদিন যাহারা উপাস্থত ছিল তাহাদের বন্তৃতা হইল। 
আমার মনের উপর একাঁট বক্তৃতার খ্যব প্রভাব পাঁড়য়াছিল। তাহা স্যর 
হরম:সজী ওয়াঁডয়ার বন্তৃতা। তান ছিলেন এক বয়োবৃদ্ধ বড়ো ব্যবসায়ী, 
লিবারেল দলের মতাবলম্বী একজন পাশ। তিনি গভর্নমেণ্টের সমগ্র 
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নীতির তীর নিন্দা করিলেন। ইহা সত্যাগ্রহের বিরোধী হইলেও 'তনি 
পরিচ্কার বিয়া দিয়াছিলেন যে এই অবস্থার সমস্ত জবাবাঁদাহর ভার 
সরকারের উপর। 

পরের 'দিন উপসাঁমাতর বৈঠক ছিল। তাহাতে গান্ধীজী উপাস্থত 
ছিলেন। সকলের মত লইয়া এক প্রস্তাব রচিত হইল । কিন্তু স্যর 
শংকরন নায়ার খুব চয়া গেলেন। সন্ধ্যকালে তিনি সম্মেলন হইতে 
চলিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে অন্য কেহ গেল না। তখন স্যর বিশ্বে*ব- 
রাইয়া হইলেন সম্মেলনের সভাপাঁতি। তিনি সে প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরলেন। 
গান্ধীজী আবার নিজের সেই কথার পুনরাবৃন্ত কারলেন। তান ইহাও 
বাঁললেন যে কংগ্রেসের ওয়ার্কং কামাটর দ্বারা তান ৩১ জানুয়ার 
পর্যন্ত সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিতে চেম্টা করিবেন। 

বোম্বাইতে ওয়ার্কং কর্মিটির লোক প্রায় সকলেই 1ছিলেন। বোম্বাইতে 
স্থির হইল যে ৩১ জানূয়ার পযন্ত গোলটেবিল বৈঠকের কথা ও প্রস্তাবের 
অন্যান্য শর্ত গভনমেন্ট যাঁদ নামঞ্জুর করেন তবে যতাঁদন তাহার কোনও 
মীমাংসা না হয় ততাঁদন সর্বব্যাপী সত্যাগ্রহ বন্ধ থাকিবে, আর ব্যন্তগত 
সত্যাগ্রহ শুধু যেখানে অবশ্যকরণীয় বাঁলয়া মনে হইবে সেখানেই করা 
হইবে। কিন্তু সেবকদলের সংগঠনের কাজ চাঁলতে থাঁকবে। কনফারেন্স 

দলেন। এক দীর্ঘ তার "দয়া ইহাও জানানো হইল যে কলকাতার ডেপু- 
টেশনের উত্তরে লর্ড রীডং যে সকল শর্ত 'দিয়াছলেন প্রায় সেই সমস্ত 
শর্তই মঞ্জুর করা হইয়াছে । এখন গভর্নমেন্টকে গোলটোবল বৈঠকের 
কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। গাঁদক হইতে অসম্মাতি জানাইয়া উত্তর 
আসল! ইহার পরে আবার তারযোগে কথা চলিতেছিল, এমন সময় ৩১ 
জানুয়ার আঁসয়া পেপছিল। এখন কংগ্রেসের দিক হইতে একটা কিছ 
স্থর না করিলে চলে না। 

কংগ্রেস হইতে ফিরিবার পর আমি নিজের প্রদেশে ঘুরতে আরম্ভ 
করিলাম। এই ৩১ জান[য়ার কাঁটয়া গেলে, বারদোলির এক সাধারণ 
সভায়, মহাত্সাজী ও হাঁকম আজমল খাঁর উপাঁস্থাততে, বারদোলিতে 
সত্যাগ্রহ শুরু করা স্থির হইল। এ কথা ঘোষণাও করা হইল। শ্রীযুক্ত 
বিঠ্ঠলভাই প্যাটেল ও সরদার বল্লভভাই এখন ওখানেই থাকিতে লাগিলেন। 
মহাত্বাজীও আসিয়া পাঁড়লেন। সেখানে জনসাধারণের সভায় মহাতআ্াজশ 
সত্যাগ্রহের অর্থ ও তাহা হইতে যে-সব কষ্ট হইতে পারে তাহা লোকদের 
বৃঝাইয়া বীললেন। তাহাদিগকে দিয়া শপথও করাইয়া লইলেন যে তাহারা 
সত্য ও অহিংসাতে দঢ় থাকিয়া সমস্ত দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের 
আগ্মসাং করিয়া দিবে । সূরাটে ওয়াং কাঁমিটির বৈঠক হইল । তাহাতে 



চৌরিচৌরা, সত্যাগ্রহে বিরাঁতি, গা্ধীজনর গ্রেপ্তার ২১৭ 

কামাট সেখানে সত্যাগ্রহ কারবার অনুমাঁত "দয়া দলেন। ইহার পরেই 
গান্ধীজী ভাইসরয়কে যে পন্ন লেখেন তাহাতে 'তাঁন সত্যাগ্রহের সংকল্পের 
কথা জানাইতে "গিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ কারবার 'দনও 'নার্দস্ট কাঁরয়া 

দলেন। রী 

চোঁরিচৌরা, 'সত্যাগ্রহে 'বিরাতি, গান্ধীজখর গ্রেপ্তার 

আম বিহার প্রদেশে পারভ্রমণ কারবার সময় মজঃফরপুরের গাঁয়ে ঘুরতে 
ঘারতে পৃপরা , গাঁয়ের সভায় বন্তৃতা কারতেছিলেন, এমন সময় তার 
পাইলাম যে ওয়ার্কং কাঁমাঁটর বৈঠক বারদোলিতে হইবে এবং আমাকে 
তাড়াতাঁড় সেখানে যাইতে হইবে। সেখান হইতে তাড়াতাঁড় রওনা 
হইলাম। প্রথমে যে গাঁড় পাইলাম তাহাতে পাটনা হইয়া সেখানে চলিয়া 
গেলাম। ইহার মধ্যে এক আতিশয় দূঃখকর ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘাঁটয়া 
গেল, গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচোৌরা গাঁয়ে জনসাধারণ ও প্নীলশে সংঘর্ষ 
হইল। জনসাধারণ উত্তোজত হইয়া পুঁলশের থানায় আগুন লাগাইয়া 
দিল। কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীকে মাঁরয়াও ফেলিল। 

মহাত্মাজীর মনের উপর ইহার আতশয় গভনর প্রভাব পাঁড়ল। তিনি 
দেখতে পাইলেন যে দেশ এখনও আঁহংসার তত্ব ও মহত্ব বাঁঝতে পারে 
নাই। এইজন্য সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইলে এইপ্রকার ঘটনা অনেক জায়গায় 
হইতে থাকিবে, ফলে সরকারের তরফ হইতেও দমননশীতি বাড়তে থাকিবে; 
আর জনতা তাহা বরদাস্ত কাঁরতে পারবে না; এইজন্য যদও ভাইসরয়কে 
সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার কথা জানানো হইয়াছিল, তথাপি সত্যাগ্রহ থামাইয়া 
দিতে হইল। 

দেশের নাড়ী চাঁনতেন মহাত্াজী। তান এই 'সধ্ধান্তে পেপাছলেন। 
এ বিষয়ে আলোচনা কারবার জনা তান ওয়ার্কং কা্টর বৈঠক 
ডাকিলেন। | 

যাঁদও আম খুব তাড়াতাঁড় রওনা হইয়াছলাম, তথাঁপ যখন বার- 
দোল স্টেশনে পেপশছি, তখন পণ্ডিত মদনমোহন মালবোর সঙ্গে দেখা 

হইল, তিনি এ ট্রেনে ফাঁরবার জন্য রওনা হইতোছিলেন। তিনি বূঝাইয়া 
দিলেন যে, ওয়ার্কং কাঁমিটর কাজ শেষ হইয়াছে, সত্যাগ্রহ বন্ধ করা 
হইয়াছে । আম শানবামান্ন মনের উপর যেন একটা ধাক্কা খাইলাম। 
গাম্ধীজী যেখানে ছিলেন আমি সেখানে গেলাম। আম যাইতেই তিনি 
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জিজ্ঞাসা কারলেন, ণক 'স্থর হয়েছে শুনেছে তো? আঁম বাঁললাম, 
হ্যাঁ।' ইহার পর !তাঁন জিজ্ঞাসা কারলেন, "এ [বষয়ে তোমার মত কি? 
আম তখন কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না। কিন্তু তান বুঝতে 
পারলেন যে, আমার মনে কিছু সন্দেহ আছে। তিনি তখন সমস্ত কথা 
আমাকে রূঝাইয়া বাললেন। আম শুনিয়া গেলাম, কিন্তু তখনও কোনও 
কিছ স্থির কাঁরতে পারলাম না। শৈষকালে তান বাঁললেন, 'আঁম যা 
সব বলোছ ভেবে দেখো ।, 

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। রাত্রে সমস্ত কথা ও 'বাভন্ন দিক হইতে 
মহাত্মাজী যাহা বাঁলয়াছেন তাহা তাহার আলোকে বিচার কারয়া দোঁখলাম। 
আমার দৃঢ় ধারণা হইল যে ঘাহা স্থির হইয়া গিয়াছে তাহা ঠিকই হইয়াছে। 
পরের দিন গান্ধীজশী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ণক ভাবলে ?' উত্তরে 
জানাইলাম. সমস্ত কথা বৃঁঝয়াছি এবং নিধরিণ ঠিকই হইয়াছে । ইহাতে 

তাঁহাকে কিছ প্রসন্ন দেখাইল। 
এই নিধারিত প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ামান্র সমস্ত দেশে এক অদ্ভূত 

অবস্থার সৃষ্ট হইল। সাধারণ কমীর্দের কথা ক, পাণ্ডত মাতিলাল 
নেহরু, লালা লাজপত রায় প্রভাত যাঁহারা জেলে ছিলেন সেই-সব বড়ো 
বন্ড়া নেতাও ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। সংবাদপন্রেও প্রাতবাদের ধান 
উঠিল। হাকম আজমল খাঁ ও ডাঃ আনসারি বারদোলির এই বৈঠকে 
পেশীছতে পারেন নাই, ইহারাও সতমগ্রহ বন্ধ কারবার পক্ষে মত পাঠাইয়া 
দয়াছলেন। জনসাধারণের গধো একপ্রকার মৃতবং অবস্থা দেখা গেল, 
যেন কেহ দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাধা পাইয়া পাড়য়া গেল। 

বারদোলিতেই গান্ধীজন সর্বপ্রথম গঠনমূলক কাষপদ্ধাতিকে স্পম্ট ও 
স্থির রূপ দিয়াছলেন:; আজ তাহা কংগ্রেসের প্রধান কার্ষপদ্ধাতি। এই 
প্রস্তাবের এতখানি গুরুত্ব আছে যে. ইহা উদ্ধৃত কাঁরয়া দেওয়া প্রয়াদন। 

নীচে উহার ভাষান্তর দেওয়া গেল-__ 
“যেহেতু গোরখপুরের (চৌরিচৌরা) ভীবৰণ কাণ্ড প্রত্ক্ষরপে প্রমাণ 

করিতেছে যে দেশের জনসাধারণ এখনও এ কথা ভালো কারয়া বুঝিতে 

পারে নাই যে আঁহংসা, আইন অগ্ান্য আন্দোলনের এক প্রয়োজনীয়, সক্রিয় 
ও প্রধান অংশ; আর যেহেতু স্বেচ্ছাসেবকদের ভার্তি কারবার সময় ভালো 
করিয়া না দেখিয়া শ্বীনয়া কংগ্রেসের 'নিরশের বিরুদ্ধেও লোক লওয়া 
হইয়াছে, তাহার দরুন সত্যাগ্রহের মূলতত্বের জ্ঞানও লোকদের মধ্যে কম 
আছে বলিয়া মনে হয়; আর যেহেতু এই কার্যকরী সাঁমাতির মতে জাতীয়তা 
পর্যন্ত পেশছিবার দের হওয়ার প্রধান কারণ হইল কংগ্রেসের অনুশাসন 
প্রয়োগে অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা, এইজন্য কংগ্রেসের ভিতরকার গঠন 
সুদ্ড় করিবার উদ্দেশ্যে এই-ওয়ার্কিং কাঁমাঁট কংগ্রেসের সকল সংগঠিত 
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অঙ্গকে পরামর্শ দিতেছে যে, তাহারা যেন 'নম্নালাখত কার্থপদ্ধাতকে 
রূপ দিতে সমবেতভাবে চেস্টা করে__ 

১। কংগ্রেসের অন্তত এক কোট সভ্য করা । যেহেতু শান্তি আহংসা 
ও বৈধতা) এবং সত্য কংগ্রেসের নীতির মূলতত্ব বা সার, এইজন্য এমন 
কোনো ব্যান্তকে সদস্য করা না হয়, যে স্বরাজ পাইবার জন্য সত্য ও 
আহংসাকে আবাঁশ্যক বাঁলয়া মনে করে না। এই ধারণা অনুসারে যাহা- 
দগকে কংগ্রেসের সভ্য হইতে বলা হইবে তাহাদের প্রত্যেককে কংগ্রেসের 
নীতি খুব ভালো কাঁরয়া ব্ঝাইয়া দিতে হইবে । যে-সব কর্মী সভ্য 
করিবে তাহাঁদগকে এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে বে, বাৎসাঁরক চাঁদা 
না দিলে কংগ্রেসের উপযুন্ড সভ্য বাঁলয়া কাহাকেও গণ্য করা হইবে না। 
এইজন। পরাতন সভ্যদের আবার নৃতন বৎসরের জন্য নিজের ?নজের 
নাম ভর্তি করাইতে হইবে। 

২। চরকাকে জনাপ্রয় করিতে হইবে, হাতে-কাটা সতায় হাতে-বোনা 
খাঁদ তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা বা আয়োজন করিতে হইবে। এই কার্ষে 
সফলতার জন্য সমস্ত কর্ম ও কংগ্রেসের পদাঁধকারীদের খন্দরের 
পোশাক পণ্রতে হইবে, আর অন্য সকলের আগ্রহ বাড়াইবার জন্য 
তাহাদের 'নাজেদেরও চরকায় সূতা কাটা শাখতে হইবে। 

৩। ন্যশন্যাল স্কুল অথবা জাতীয় ?িবদণলয় প্রাতিষ্ঞা করা । গভর্নমেন্ট 
স্কুলে ধরনা' দেওয়া উচিত নয়। রান্ট্রীয় স্কুলের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়াইতে 
গেলে এই-সব স্কুলে ভালো পড়াশোনা করানোর উপরই ভরসা রাখা উচত। 

৪1 পাঁতিত, দলিত জাতির থাকার ধরনধারণ ভালো কারবার জন্য 
এবং তাহাদের সামাজক, মানাসক ও নৈৌতিক অবস্থা ভালো কারবার 
জন্য তাহাদিগকে সংগাঁঠত করা। তাহাদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহাদের 
শশুদের স্কুলে পড়াইবার জন্য পাঠানো ও যে-সব স্াবধা সকলে পায় 
তাহা ইহাদেরও দেওয়া। যেখানে কোথাও 'অস্পৃশ্য' সম্প্রদায়ের নিকট 
হইতে লোক বোঁশ পৃথক থাকে এবং ছোঁয়াছঠয়র ভাব থাকে প্রবল, 
সেখানে এই-সব ছেলেদের জন্য কংগ্রেসের পয়সায় স্বতল্ন স্কুল পাণশালা 
চালাইতে হইবে এবং লোককে বূঝাইয়া সুঝাইয়া অস্পৃশাদেরও 
সাধারণের কুয়া হইতে জল ভরিতে 'দবার চেস্টা কাঁরতে হইবে। 

&ে। নিবারণের জনা মদ্যপায়ধদেব তে ঘরে ঘর "গয়া 
তাহাদিগকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া, নেশা বন্ধ কারবার জন্য সংগঠনের কার্য 
করা। এই কাজের জন্য পিকেটিং কারলে চাঁলবে না। কিন্তু বুঝাইয়া 
সুবাইয়া অনুনয়-বিনয়ের সাহাযোই কাজ চালাইতে হইবে। 

৬। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মকদ্দমা ঘরোয়াভাবেই মীমাংসা করাইবার 
আগ্রহে শহরে ও গাঁয়ে পণ্সায়েত স্থাপন করা। পণ্সায়েতের মীমাংসা 
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লোককে গ্রহণ করাইবার শান্ত, পণ্ায়েতের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা, 
বিচারশীলতা ও লোকাপ্রয়তা হইতেই স্াম্ট কাঁরতে হইবে। কোনও 
প্রকারের জোর-জবরদাঁস্তর ছায়াও যেন না পাঁড়তে পায়। এইজন্য 
এর্প যেন না হয় যে, পঞ্চায়েত মীমাংসা কেহ না মানলে তাহাকে 
সমাজ বা জাতি হইতে বজজন করা হইবে। 

৭। সমস্ত জাতি বা শ্রেণীর লোকদের মধ্যে মিলনের ভাব বাড়াইবার 
জন্য এবং পরস্পরের মধ্যে মেলামেশার প্রয়োজনের দিকে সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ কারবার চেষ্টায় মেলামেশা বাড়ানো অসহযোগ আন্দোলনের 
অন্যতম লক্ষ্য । সামাঁজক সেবাঁবভাগ এরূপভাবে সংগঠিত করা, যে কোনও 
ভেদজ্ঞান না কাঁরয়া রোগ-শোক বা আপদশীবপদে একই রূপে একই- 
ভাবে সকলের সেবা করা হয়। নিজের নীতির উপর দৃঢ়ভাবে প্রাতান্ঠত 
থাকিয়াও অসহযোগাীর পক্ষে লোকের অসুখে বা কোনও বিপদের সময়, 
ইংরেজ হউক, বা ভারতাঁয় হউক, অর্থাৎ সকলেরই সমভাবে সেবা করা 
নিজের গৌরবের বা সৌভাগ্যের কথা মনে কাঁরতে হইবে। 

৮। তিলক স্বরাজফণ্ড সংগ্রহ কারবার কাজ চালু রাখা এবং প্রত্যেক 
কংগ্রেসীর নিকট অথবা কংগ্রেসের প্রীত সহান.ভূতিসম্পন্ন ব্যান্তর নিকট 
দাবি করা যে, তাহারা নিজেদের ১৯২১ সনের আয়ের ১/১০০ শতাংশ 
[িতলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে দান করিয়া দেয়। প্রতোক প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কামাঁটকে এই জমা টাকার এক-চতুর্থংশ প্রাত মাসে নাখল ভারতাঁয় 
কংগ্রেস কমিটির 'নকট পাঠাইতে হইবে। 

৯। ওয়ার্কং কামটির এই প্রস্তাব অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে কাঁরলে, 
সমর্থনের জন্য নাঁখল ভারতীয় কংগ্রেস কাঁমাঁটর আগামী বৈঠকে পেশ 
করা হইবে। 

১০। ওয়াকিং কামাঁটর মতে এমন কিছ বাবস্থা করা দরকার মনে 

জন্য কিছু রোজগারের উপায় কাঁরয়া দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে এই 
কাঁমাট সর্বন্ত্রী ময়া মহম্মদ হাজীজান মহম্মদ ছোট্রানী, শেঠ যমুনা- 
লাল বাজাজ এবং ভ. জে. প্যাটেলকে 'নযূন্ত করিতেছে যে, ইণ্হারা যেন 
এভাবের এক পাঁরিল্পনা প্রস্তৃত করিয়া আগামী 'নাঁখল ভারতাঁয় কংগ্রেস 
কাঁমাটর বিশেষ বৈঠকে আলোচনার জন্য পেশ করেন। 

' বারদোলিতেই ইহা স্থির করিয়া লওয়া হইয়াছল যে নিখিল ভারতীয় 
কাঁমাটির অধিবেশন শীঘ্রই হইবে। দিন 'স্থির কাঁরয়া দিল্লিতে বৈঠকের 
ঘোষণা কাঁরয়া দেওয়া হইল। এই বৈঠকে বারদোলর গৃহশত প্রস্তাব 
লইয়া আলোচনা হইবার কথা ছিল। 

গান্ধীজী পাঁচ 'দিন উপবাস করিলেন। সেখানকার জনসাধারণের 
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সভায় 'তাঁন নিজে যাহা 'স্থর কাঁরয়াছেন তাহা বাঁললেন। আমিও সেই 
সভায় উপাস্থত ছিলাম। লোকেরা কথাটা তো মানিয়া লইল। ?কল্তু 
এখানেও 1নরাশার ভাব আছে বাঁলয়া মনে হইতেছিল। 

দিল্লিতে নাঁখল ভারতীয় কংগ্রেস কামটির বৈঠকের পূর্বে ওয়ার্ক 
কামাটির যে বৈঠক হয় তাহাতে লালাজী, পণ্ডিত মাঁতিলালজী ও অন্যান্য 
সকলের সরোষ, মন্তব্য পাওয়া গেল_-“এই সংকল্প দেশের পক্ষে বড়ো 
হানিকর হইয়াছে, ইহাতে জনসাধারণ শুধু নিরুৎসাহই হইবে না, দেশের 
মযাদাতেও আঘাত লাগবে” এই মর্মে লাখত কয়েকজন নেতার পন্রও 
জেল হইতে গান্ধীজীর নিকটে আসল । মনে হইতোঁছল যে, এ সকল 
নেতা যেন বাহরে আসলে গান্ধীজীকে পদচত করিয়া সত্যাগ্রহ 
চালাইতেন। কিন্তু গান্ধীজী একটুও টাঁললেন না। "তান পাঁরন্কার 
বালয়া দিলেন, তাঁহারা জেলে আটক আছেন সম্পূর্ণ জ্ঞান তাঁহাদের 
অবস্থা সম্বন্ধে থাকতেই পারে না, এইজন্য তাঁহাদের মত 'দবার কোনও 
আঁধকার নাই। আর যাঁদ তাঁহারা মত দেনও তাহা হইলেও সে মতের 
বিশেষ গুরুত্ব থাকিতে পারে না।' ওয়াক কাঁমাটতেই আম দৌঁখয়াছি 
যে, গান্ধীজী যখন কোনও কিছ 'স্থর [সিদ্ধান্ত করেন তখন কেমন অটল 
থাকিতে পারেন- আর অতি তীব্র বিরোধিতা সত্তেও অটল থাকতে পারেন! 

হাকিম আজমল খাঁ ছিলেন কংগ্রেসের সভাপাঁতি। 'নাঁখল ভারতীয় 
কংগ্রেস কামাটর আধবেশন শুরু হইল। গান্ধীজী বারদোলর 'সদ্ধান্ত 
সমর্থন ও গ্রহণের প্রস্তাব উপাঁস্থত কাঁরলেন। ইহার পর ডাঃ মুঞ্জে 
তাঁহার সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, 
অসহযোগের কার্কক্রম ও তদনূসারে প্রত্যেক কাজ. পরাঁক্ষা করিয়া দেশকে 
উঁচিত পরামর্শ দিবার জন্য এক কাঁমাঁট গঠিত হউক । এই প্রস্তাব এবং 
ইহার সমর্থনে যে বন্তৃতা তিনি করেন তাহা গান্ধীজীর প্রতি অনাস্থার 
রূপ (০ 0042001706 0" 0657) ধারণ করিল। গরম গরম তর্ক 

চলিল। এই সময়ে হাকিম সাহেবের শরীর হঠাং খারাপ হইয়া গেল। 
তিনি সভায় বাঁসতে অসমর্থ হইলেন। তানি গান্ধীজীকে নিজের স্থানে 
সভাপতি করিয়া দিলেন। এই বলিয়া 'তানি চালয়া গেলেন যে, ব্যথা কম 
হইলেই তিনি হাঁজর হইবেন, ততক্ষণ মহাত্মাজী সভার কাজ চালাইবেন। 
আমাদের ইহা ঠিক মনে হইতেছিল না যে, যাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থার প্রস্তাব 
উপপাস্থিত এবং সেই প্রস্তাবের উপর তর চাঁলতেছে, তানি সভাপাঁতির পদে 
বাঁসয়া থাঁকবেন। কিন্তু গান্ধীজী নিঃসংকোচে কাজ আরম্ভ করিয়া 
দিলেন। তাঁহার আকারে প্রকারে একট্ও সংকোচের আভাস দেখা গেল 
না। আমরা ভাবিয়া লইলাম, তিনি ধারয়া লইয়াছেন যে, সভাপতির কাজ 
সমস্ত সদস্যের বিশবাসভাজন হওয়া এবং নিজের কোনও কাজকর্মে 
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[বিরোধী পক্ষের মনে এ ভাব আসতে না দেওয়া যে, তান শুধু ?নজের 
সমর্থকদের পক্ষপাতী । গান্ধীজী সেখানে যে নীতির অনুসরণ কাঁরলেন 
তাহাও অদ্ভুত। যখন কেহ বাঁলতে উঠিত তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা 
কারতেন, 'আপাঁন ডাঃ মুঞ্জের পক্ষে বলবেন, না বিপক্ষে? যাঁদ তিনি 
বাঁলতেন, শবপক্ষে” তাহা হইলে গান্ধীজাী বাঁলতেন, 'আপাঁন বসুন।, যাঁদ 
[তান বাঁলতেন, "পক্ষে তাহা হইলে তাহাকে বাঁলতেন, 'আপনার যা 
বলবার বলুন।' এই প্রকার অনেক বন্তৃতাই ডাঃ মুঞ্জের পক্ষ হইতে হইল, 
আর তিন 'নজের পক্ষে একটাও বন্তুতা হইতে দিলেন না। আমাদের 
একটু ভয় হইতে লাগিল। ভাবতে লাগলাম, গান্ধীজী এভাবে নিজের 
পক্ষকে কিছু বাঁলবার সুযোগই বা দতেছেন না কেন? শেষকালে তান 
প্রস্তাব গ্রহণের জন্য সভার সামনে উপস্থিত করিলেন। হাত উঠাইলে 

জানা গেল যে, প্রায় ততগাল হাত ডাঃ মুঞ্জের পক্ষে উঠল যতাঁট বন্তৃতা 
তাঁহার পক্ষে হইয়াছিল! অনাস্থার প্র্তাব অনেক বেশি ভোটে অগ্রাহ্য 
হইল। বারদোলর নিধরিণ নিম্নালাঁখতভাবে উপাঁস্থত করা হইল-- 

১। নাঁখল ভারতাঁয় কংগ্রেস কাঁমাটির এই বৈঠকে বারদো।লর- ১৯২২ 
সালে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারর ওয়াক কাঁমাঁট বৈঠকে গৃহতি, গঠন- 
মূলক কর্মপদ্ধাতর প্রস্তাবকে পূর্ণ আলোচনার পর গ্রহণ করিতেছে, 
আর সেই সঙ্গে সংকল্প করিতেছে যে. বান্তগত সাভল িসৃওবি- 
[ডয়েন্স, তাহা আত্মরক্ষার্থই হউক আর প্রতিরোধের উদ্দেশোই হউক, 
বিশেষ 'বশেষ অণ্চলে বিশেষ বিশেষ আইনের বিরুদ্ধে, স্থানীয় 
প্রানদাশিক কংগ্রেস কাঁমাটর অনূমাতি লইয়া করা যাইতে পারে। কিন্তু 
এ বিষয়ে যেন দাঁষ্ট থাকে যে. উহা তখনই কারতে পারা যায় যখন নিখিল 
ভারতীয় কংগ্রেস কাাটি অথবা ওয়ার্কং কামার কথামত, 'সাঁভল 

ভিস্ওাবাঁডয়েন্স চালাইবার পূর্বেই সমস্ত শর্ত পুরাপ্াঁর ঠিকমত 
পালন কারতে পারা 'গিয়াছে। 

২। কয়েক স্থান হইতে পোর্ট আঁসয়াছে যে, মদের দোকানে 
যেভাবে পিকেটিং করা হইতেছে, কাপড়ের দোকানেও সেইরূপ পিকেটিং 
করা প্রয়োজন। এইজন্য এই 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কমিটি কাপল্ড়র 
দোকানেও এরুপ 'পিকোটংএর অনুমাতি দিতেছেন। তাহা শৃভ 
সংকল্প হইতে প্রসৃত, বারদোঁলর প্রস্তাবে বার্ণত পদ্ধাঁততে এবং সেই 
সকল শর্তের সঙ্গে করা যাইবে। 

৩। নিখিল ভারত কংগ্রেস কাঁ্মীটি এই আভমত প্রকাশ কাঁরতেছে, 
ওয়ার্কং কমিটির প্রস্তাবের অর্থ তাহার নিজের পর্বের অসহযোগ বা 

সামগ্রিক 'সাভল ভিস্ওাবাডয়েন্সের প্রোগ্রাম ছাঁড়য়া দেওয়া নহে। 
উহার শুধু উদ্দেশ্য এই যে, বারদোঁলর প্রস্তাবে বার্ণত গঠনমূলক 



চোরিচোরা, সত্যাগ্রহে বিরতি, গান্ধীজীর গ্রেপ্তার ২২৩ 

কার্ধপদ্ধাত লইয়া কমররা মনপ্রাণ দয়া কাজ কাঁরলে ও তাহা সফল 
কাঁরলেই তবে সামীগ্রক 'সাভল 'ডসৃওাঁবাডয়েন্সের জন্য আবশ্যক বা 
অনুকূল ক্ষেত্র তৈয়ার কারিতে পারা যাইবে। নাখল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির ইহাই "সিদ্ধান্ত যে এই অবস্থায় কার্থত সিভিল ?াস্ওবাঁডয়েন্স 
কারবার পুরা আধকার ও কর্তব্য জনসাধারণের_- বিশেষ কারয়া যখন 
শাসনকতাঁ ও আঁধকারবর্গ জনসাধারণের িধািরিত মতের বিরোধতা 
করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসরে নাঁমরাছেন। 

মন্তব্য বান্তিগত আইন অমান্য তাহাকেই বলে, 'যখন একজন বা 
নার্দস্টসংখ'ক লোক (যাহাদের সঈমা বা সংখ্যা বাঁধয়া দেওয়া হইয়াছে) 

দলবদ্ধ হইয়া আইনের বিরুদ্ধে, বা গভরন্নদেন্টের হুকুম না মানয়া, 
আইন অমান্য করে। এইজন্য এমন 'মাঁটং বা সভা, যেখানে টিকিটের 
সাহাযেই লোকে যাইতে পার আর ধেখানে ভনাধকারী দর্শক কেহ 
যাইতে পারে না, সরকার ঘ'দ এরুপ সভা বারণ কারয়া দিয়া থাকেন, 

সেরুপ সভায় যোগদান করায় ব্যান্তগতভাবে তইন অন্্ান্য করা হয়। 
আর যাঁদ সভা হয় ভননাধাত্ণের, যেখানে যাহার ইচ্ছা অবাধে যোগ “দতে 

পারে, হইলে এরুপ সভা সাদেশের াবরৃদ্ধে গেলে 

তাহাকে ব্যাপক বা সামাগ্রক আইন অমান্য বলে। আত্মরক্ষার জন্য আইন 
অম্বানা তখন বালব, যখন সভা কোনও কার্যক্রম ?নবহি কারবার জন্য 
ডাকা হইয়াছে । আইন অমান্কে তখনই 'বনাশাত্রক বালব যখন সভা 
কোনও বিশেষ কাজের জন্য নয়. গভনমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা ভাঁঙবার জন্যই 
আহ্বান করা হইয়াছে, অথবা গ্রেপ্তার, জেল, কি অন্য কোনও শাঁস্ত গ্রহণ 
কারবার জনই ডাকা হইয়াছে। 

এই কাঁমাট বারদোলর 'নধরিণ অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু 
সামাগ্রক 'সাঁভল ডিসূগ্াবাঁডয়েল্স ছাড়া, তখন যে-সব স্থাঁগত করা 
হইয়াছিল লোকদের প্রয়োজনীয় সেই সকল কাষক্রমও পালন করিবার 

_. গান্ধীজী প্রস্তাব উপস্থিত কারবার সময়েই এমন বন্তৃতা কাঁরলেন যে, 
তাহার প্রভাব লোকে দূর কারতে পাঁরল না: সত্যাগ্রহ স্থাঁগত হইয়া গেল। 

এই বৈঠকের বিষয়ে দুইটি কথা, অবশ্য সামানা, বাললে অনুচিত 
হইবে না। "দিল্লির বৈঠকের দিন স্থির কারবার সময় পাঁঞ্জকা দেখা হয় 
নাই। ঘটনাক্রমে যোঁদন স্থির করা হইল সেইদিন ছিল ফাল্গুনের শিব- 
রাঘির পর্ব। "হিন্দুদের তরফ হইতে তার আসিতে লাগিল যে. দিন বদল 
করিয়া দেওয়া হউক। গান্ধীজশ তাহাতে রাজ হইলেন না। আম 

তাঁহাকে বাঁললাম যে, শিবরাত্রি খুব বড়ো পর্ব বলিয়া মনে করা হয়, 
অনেকে পৃজা উপবাস ইত্যাদি করে; তাই দিন বদল করিয়া দেওয়া হইবে 
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না কেন? তাহাতে তান বাঁললেন, “উপবাস আর বৈঠকে কোনও বিরোধ 
থাকতে পারে না; কারণ লোকে উপবাস করেও সভায় যোগ দিতে পারে; 
আর এ কথা কোথায় কোন্ শাস্ত্রে লখেছে যে, ব্রতের দিন কোনও ভালো 
কাজ করা যাবে নাঃ এটা হল দেশসেবার এক মহৎ কর্ম। যাঁদ 'হন্দ 
তার ধার্মক প্রবৃত্তির সঙ্গে এতে যোগ দেয়, যা এরূপ পবিত্র দিনে তার 
কাছ থেকে আশা করা যায়, তা হলে এর চেয়ে বড়ো কথা আর কি থাকতে 
পারে?” তিনি দন পাঁরবর্তন কারলেন না। 
আযসোঁসিয়েটেড প্রেসের প্রাীতিষ্ঞাতাদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক ছিলেন 

শ্রীধুন্ত কেশবচন্দ্র রায় (কে. সি. রায়), কলিকাতায় পাঁড়বার সময় হইতেই 
তাঁহাকে জাঁনতাম। তিনি তখন ডোল নিউজ নামে কাঁলকাতার এক 
ইংরেজী পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ কাঁরতেন। তখনকার দিনে [তান 
খুব প্রাসদ্ধ বান্তি ছিলেন না। এইজন্য আমার মতো একজন ছাত্রের 
সঙ্গেও তাঁহার ভালোমতোই জানাশোনা হইয়া গিয়াছিল। আ্যসোসয়ে- 
টেড প্রেস স্থাপিত হইলে সাংবাঁদক জগতে তাঁহার খুব নাম হইয়া গেল। 
সবচেয়ে উণ্চ্ পদের লোক পর্যন্ত তাঁহার সহজ গাঁতাবাধ ছিল। সরকার 
মহলে তো তাঁহার যাওয়া-আসা ছিল আরও বোৌশ। তাঁহার সঙ্গে দিল্লিতে 
দেখা হইল। খুব আদর করিয়া তান আমাকে নিজনে বাঁললেন, “এখন 
তোমাদের সঙ্গে সরকার কঠোর আচরণ করবেন, তাঁরা জেনে গেছেন যে. 
তোমরা এখন দুর্বল হয়ে গেছ, তোমাদের নিজেদের মধ্যে ভাঙন ধরেছে, 
একমত নাই। তাই গাম্ধীজকে এখন শীগাঁগরই গ্রেপ্তার করা হবে।” 
[তান বলায় আমার এমন কিছ; মনে হইল না যে এ-সব কথা 'তাঁন কাহারও 
নিকটে সংবাদ পাইয়া তাহার 'ভীত্ততে বলিতেছেন। আম বুকিলাম, 
অবস্থা দেখিয়া ইহা তাঁহার অনুমানমান্র। যাহা হউক, 'দিল্লতে বৈঠকের 
পর যেই আমরা নিজের নিজের জায়গায় গেলাম অমনই খবর আঁসিল-_ 
গান্ধীজ কে গ্রেপ্তার করিয়া সবরমতাঁ জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে! আম 
তাড়াতাঁড় সবরমতশ রওনা হইলাম। সেখানে যোদন মকদ্দমা দায়রা 
সোপর্দ হইবার কথা ছিল, সোঁদন পেশছিলাম। 

কোর্টের দৃশ্য কখনও ভুলিতে পারব না। গান্ধীজীর বিবৃতি তো 
'যথাপূর্বং তথাপরং অর্থাৎ একই ধরনের। জজের চালচলনও সেই মহা- 
ক্ষণের অনুকূলই ছিল। গান্ধীজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, ইয়ং 
ইণ্ডিয়ায় লিখিত রচনাগুলির সম্বন্ধে । গান্ধীজী তো তাঁহার বিবৃতিতে 
অভিযোগ স্বাকারই কাঁরয়া লইয়াছিলেন, ইহাও বাঁলয়াছিলেন যে, যাঁদ 
তিনি স্বাধীন থাকেন তবে, এ পর্যন্ত যেমন তখনও তেমনই, আগুনের 
সঙ্গে খোলতে থাকিবেন। জজের পক্ষেও দুইটি রাস্তার মধ্যে একি 
লইতেই হইবে, তৃতীয় পথ. থাকিতে পারে না। ঘাঁদ তান গান্ধীর সঙ্গে 



চোৌরিচোরন, সত্যাগ্রহে বিরাত, গান্ধীজীর গ্রেপ্তার ২২৫ 

একমত হন তাহা হইলে তাহাকে কাজে ইস্তফা দিতে হইবে, একমত "মা 
হইলে যত কঠোর দণ্ড তিনি দতে পারেন তাহাই দেওয়া তাঁহার উচিত 
হইবে; কারণ গ্ান্ধীজনী যাহা-কিছ কাঁরয়াছেন তাহা জানয়া বুঝিয়াই 
কারয়াছেন এবং সুযোগ পাইলে আবার কাঁরবেন। 

একাট সংাক্ষপ্ত বন্তুতায় (তাহা হইলেও ভাব নিঃসৃত হইতোছল) জজ 
বাঁললেন যে, অভিযোগ স্বীকার কারয়া লওয়ায় তাঁহার কাজ তো একপ্রকার 
হালকা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্যভাবে, যে কাজ বাঁক রাহয়া ?গ্য়াছে, অর্থাৎ 
সাজা দেওয়া, তাহা খুবই কাঁঠন। গান্ধীজীর অসংখ্য দেশবাসী তাঁহাকে পূজ্য 
মনে করে। জজের এমন কোনও ব্যান্তর মকদ্দমা দৌখবার শুানবার সুযোগ 
পূর্বে কখনও হয় নাই, হয়তো হইবেও না। জজের আঁধকার আছে শুধু 
আইনমতো কাজ কাঁরবার। আইন মান্ষে মানৃষে ব্যান্তত্বের প্রশ্ন লইয়া 
ভেদ করে না। এইজন্য তাঁহাকে সাজা তো দিতে হইবেই। গান্ধীজণীর 

স্থান লোকমান্য তিলকেরই মতো। অনুরূপ অবস্থায় তাঁহাকে যে সাজা 
দেওয়া হইয়াছিল তাহাই, অর্থাৎ ছয় বংসর কারাদণ্ড, গান্ধীজীকেও “দলে 
অনুচিত হইবে না। 

জজ এই আদেশ শুনাইয়া দিলেন। তান যে গান্ধীজীকে লোকমান্য 
তিলকের সমকক্ষ বাঁলয়া মনে কাঁরয়াছেন সেজন্য গাম্ধীজী তাঁহাকে ধন্য- 
বাদ দিলেন। জজ উঠিয়া যাইবার পর আমরা যতক্ষণ সেখানে ছিলাম 
সকলে একে একে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করিয়া প্রণাম কাঁরয়া বিদায় 
লইলাম। সেই দৃশ্য আত করূণ। আমার মন দূর্বল। 1শশদের কান্নাও 
আম সহ্য কারতে পাঁর না। মন করুণাভাবাপন্ন হইলে আম নিজেকে 
থামাইতে পার না। আম চিৎকার কাঁরয়া কাঁদতে লাগলাম । শ্রীযুক্ত 
কেলকারও সেখানে উপাস্থত ছিলেন। তান আমাকে কাঁদতে দেখিয়া 
খুব বৃঝাইলেন এবং বাঁললেন যে, যখন লোকমান্য তিলক দাণ্ডিত হন 
তখন তাঁহাদেরও এই অবস্থা হইয়াছিল। খাঁনক পরে আমিও নিজেকে 
সামলাইয়া গান্ধীজীর নিকট 'বদায় লইলাম। 

এ মকদ্দমাতে শ্রীশংকরলাল ব্যাঙ্কারও আঁভযুন্ত ছিলেন। 'তাঁনই 
ছলেন ইয়ং ইন্ডিয়ার প্রিন্টার ও প্রকাশক। তাঁহারও এক বৎসর দণ্ড 
হইল। তাঁহার সৌভাগ্য, তানি সাজা পাইয়া গান্ধীজীর সঙ্গেই জেলে 
গেলেন এবং নিজের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গেই থাঁকলেন। 

৯৫ 



গঠনকর্মের আরম্ভ ও আইন অমান্য কমিটির নিয়োগ 

জেলে যাওয়ার সময় মহাত্মা গান্ধী নির্দেশে দয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের 

গঠনকর্মে লাগিয়া যাইতে হইবে; উহার দ্বারাই দেশ সত্যাগ্রহের জন্য 

প্রস্তুত হইতে পাঁরবে। এই গঠনকর্মের মধ্যে খাদিপ্রচার দ্বারা বিদেশী 

ক্র বর্জন, রাম্ট্রীয় শিক্ষা, অস্পৃশ্যতা বন, হিন্দ;-মুসলমানের এক্য 

সংস্থাপন ইত্যাঁদ ছিল প্রধান। দেশকে সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তৃত দোখতে 

না পাইয়াই তান বারদোলিতে সত্যগ্রহ থামাইয়া দয়াছলেন। স্পষ্ট 

বোঝা গিয়াছল যে, এখনও [তানি সতাগ্রহের জন্য অনুমতি দতে রাজ 

নহেন। তাঁহার জেলে যাওয়ার পর দেশে এক প্রকারের কিংকতব্য- 

বমূঢ়তা আসিয়া গিরাছিল। উৎসাহ ও আবেগের বশে লোকেরা চাহিয়া- 
ছিলেন যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াই দেওয়া যাক। কেহ কেহ এ কথা 

বাঁলতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন যে. গান্ধীজ সত্যাগ্রহ বন্ধ কাঁরয়া দেশের 

সর্বনাশ করিয়াছেন এবং এখন এ-সব আন্দোলন শেষ হইয়া 'গিয়াছে। 

কেহ কেহ ভাবিতে আরম্ভ করলেন যে. যখন সত্যাগ্রহ কাঁরতে হইবে না, 

তখন কাউ?ন্সল বর্জনের কোনও অর্থ রাহল না-_ সেখানে যাওয়ার যে বাধা 

আছে তাহা দূর কারিয়া দিতে হইবে। আবার কেহ কেহ গান্ধীজীর 

প্রবার্তত গঠনকর্মের উপর জোর 'দিতেছিলেন এবং সেজনা জোর দয়া 

কাজ করিতে চাঁহতোছলেন। 
যে ফাটলের বীজ ডিসেম্বর মাসে লর্ড রাঁডং-এর সঙ্গে বোঝাপড়া 

না করার জন্য বপন করা হইয়াছল, আর যাহা বারদোঁল সংকল্পের সময় 

বেশ খানিকটা অতকারত হইয়াছল, তাহা ..দ্রুতবেগে পল্লাবত হইতে 
থাকিল। বড়ো বড়ো নেতারাও জেলে ছিলেন। বারদোল ও 'দল্লিতে 

গৃহীত সংকল্প উপরে দেওয়া হইল। তাহাতে স্পম্ট বোঝা যায় যে, 
ব্যাপক সত্যাগ্রহ তো থামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, ব্যান্তগত সতাগ্রহের 
অভিযানও বন্ধই ছিল; কিন্তু আরুমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সত্যাগ্রহের 
অনুমতি ছিল। 

কেহ কেহ, বিশেষ করিয়া মহারান্ট্রের কয়েকজন, অসহযোগ ও সত্যা- 
গ্রহের কার্যক্রমে অসন্তুষ্ট ছিল। দেশের অবস্থার প্রভাবে কংগ্রেস যে 

সংকল্প গ্রহণ কাঁরয়াছল, তাহার অনুযায়ী কাজ তো তাহারা অবশাই 
কারতে আরম্ভ করিয়াছিল। 'কন্তু তাহাদের মন কখনই এ-সব কাজে 
লাগে নাই। এইজন্য সূযোগ পাইলেই তাহারা ইহার কোনও না কোনও 
অংশের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠাইত। ১৯২১-এর জুলাইয়ে 'নাঁখিল ভারত 



গ্রঠনকর্মের আরপ্ত ও আইন অমান্য কমিটির নিয়োগ ২২৭ 

কংগ্রেস কাঁমাটর বোম্বাই অধিবেশনেই তাহারা প্রাতবাদ করে; আবার 
আমেদাবাদ কংগ্রেসের সময়ও এঁ কথা কাহতে লাগল। যখন বারদোলিতে 
ওয়ার্কিং কমিটি সত্যাগ্রহ স্থাগত রাখিবার সংকল্প কারল, তখন তাহাদের 
আরও ভালো সুযোগ মিলিল। দিল্লির নিখিল ভারতীয় কামাটর আধ- 
বেশনে ডাক্তার মুঞ্জে তাই এক প্রস্তাব উপাঁস্থত করেন, তাহার আলোচনা 
উপরে করা হইয়াছে । সমস্ত কার্ধক্রম সম্বন্ধে তদন্ত কারবার জন্য এক 
কামাট তানি বসাইতে চাহয়াছলেন। সেখানে তো এ প্রস্তাব নামঞ্জুর 
হইল, কিন্তু মারাণী মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস কামাটতে ডান্তার মুঞ্জের ইচ্ছা 
পূর্ণ হইল। সেখানে এক কাঁমাঁট হইল । কাঁমাট এক রিপোর্ট প্রস্তুত 
করে, তাহাতে প্রায় সমস্ত কার্যক্রম ভায়া চুরিয়া এক নৃতন কার্যক্রম 
প্রস্তুত করা হইয়াঁছল। সেখানকার প্রাদেশিক কাঁমাঁট উহা 'নাখল 

ছিল। কিন্তু সেখানকার লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। নাগপুরে এক 
প্রকাণ্ড সভা হইল । তাহাতে প্রাদোঁশক কাঁমাটর উপর অনাস্থা জানাইয়া 
প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সভায় প্রায় আট-নয় হাজার লোক উপাঁস্থত ছিল। 
শ্রীযমনালাল বাজাজ ছিলেন তাহার সভাপাঁতি। ডাঃ মুঞ্জের মতাবলম্বী 
লোকেও উহাতে যোগ দিয়াছলেন। রিপোর্টের সমর্থনে তাঁহারা যাহা- 
কিছু বলার 'ছিল তাহা সবই বাঁললেন। 'কন্তু সাত ঘণ্টা তকাবতর্কের 
পর সভা রিপোর্টের 'নন্দা কারলেন। তাহার অনুকূলেও কয়েকজন হাত 
উঠাইলেন। বাঁক সকলে রিপোর্টের বিরোধীই ছিলেন। 

ইহার বিপরীত-বারদোল ও 'দাল্লর সংকল্প-াঁবহার সাদরে গ্রহণ 
কাঁরল। প্রাদোশক কমিটি গঠনকর্ম বিষয়ে এক দীর্ঘ প্রস্তাব পাস কাঁরল। 
যাঁদও সেখানেও সরকার দমননীতিই চলিতেছিল, তথাপি সত্যাগ্রহ বন্ধই 
ছিল, আর কংগ্রেস-কমিটগ্লিকে আদেশ দেওয়া হইল যে, তাহারা ষেন 
গঠনকর্ম উৎসাহ কাঁরয়া চালাইয়া যায়। গুজরাটও এইরুপই করিল। 
বিহারে ইহার ফল হইল এই যে, অন্যমতের লোকেরা, যাহারা কিনা অসহ- 
যোগ ও সত্যাগ্রহের জন্য কংগ্রেস হইতে দূরেই ছিল তাহারা, গঠনকর্মে 
সাহাধ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেল। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 
বাব; গণেশদত্ত সিংহ । পাটনাতে এইরূপ সকল বাঁক্তর এক সাধারণ সভা 
হইল, তাহাতে অন্যান্য অসহযোগীদের সঙ্গে আমও উপাঁস্থত ছিলাম। 
সেখানে তাঁহারা স্থির করিলেন যে, তাঁহারাও ইহাতে পুরাপুরি মন দিবেন 
ও যথাসাধ্য সাহায্য কাঁরবেন। ্ 

আমরা খাঁদর কাজ বোঁশ উৎসাহে হাতে নিলাম । সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় 
শিক্ষা বিষয়ে এক কন্ফারেন্সও করা গেল. তাহাতে নিয়মাবলী ও পাঠক্রম 
সম্বন্ধে আলোচনা হইল। তখন যে সমস্ত পাঠশালা চলিতেছিল, তাহাদের 
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আর্থক সাহায্য ইত্যাঁদর কথা ভাবা হইল। আমরা সকলে এই-সব 
আলোচনা উপলক্ষে এখানে ওখানে ভ্রমণও কাঁরতে লাগিলাম। 

সরকারের দুমুখো নীতি চলিতোছল। কোথাও কোথাও গ্রেপ্তারও 
হইতেছিল। অন্য 'দকে, যাহাদের জেলে পাঠানো হইয়াছল তাহাদের 
মকদ্দমার কাগজপন্র গভর্নমেন্ট হাইকোর্টের জজ স্যর বসন্তকুমার মল্লিকের 
নিকট পাঠাইলেন। তাঁহাকে বলা হইল যে, এঁ-সব কাগজপন্র দেখিয়া, 
সাজা দেওয়া ঠিক ও উচিত হইয়াছে ক না সে ?বষয়ে তাঁহার মত তান 
প্রকাশ কাঁরবেন। তাঁহার অনুমোদন অনুসারে কাহাকেও কাহাকেও 
ছাঁড়য়া দেওয়া হইল, কাহারও সাজা কম করা হইল। কিন্তু আঁধকাংশই 
যেমন জেলে পাঁড়য়া ছিল তেমনই রাহয়া গেল। 

শ্রীসাচ্চদানন্দ সিংহ ১৯২১ সালেই, রায় কৃষ্ণসহায় বাহাদুরের মততযুর 

ব্যাপার তাঁহারই আঁধকারভুন্ত ছিল। তানি রাজবন্দীদের সম্বন্ধে কিছু 
কিছ; নিয়ম প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে সাধারণের মনে কিছুটা সন্তোষ 
জন্মিল। কিন্তু জেল-বিভাগের কর্মচারীরা ইহাতে মোটেই সন্তুষ্ট হইলেন 
না। কয়েকাদন পরে জেলাসমূহের ইনস্পেক্টর-জেনারেল হইয়া কোথাও 
কোন সুদূর প্রদেশ হইতে স্যর হরমহসজাঁ বনাতওয়ালা নামে জনৈক ব্যন্তি 
আঁসলেন। তিনি খুব কঠোর আচরণ করিতে লাশিলেন। নূতন নিয়ম 
সত্তেও 'বহারের জেলে রাজবন্দীদের প্রাত খুব কঠোর আচরণ হইতে 
লাগিল, তখনকার সংবাদপত্রে এ বিষয়ে সর্বদাই আলোচনা দেখা যাইত। 
রাজবন্দঈদের দিয়া জাঁতা পেষানো আর ঘাঁনতে ঘোরানো তো সাধারণ 
কথা; তা ছাড়া হুকুম অনুসারে পুরা কাজ না হইলে তাহার জন্য সাজা 
হইত। পায়ে বেড়, ডাণ্ডাবোঁড়, দাঁড়ানো হাতকড়া, চটের কাপড়-__যে-সব 
কিনা জেলের কঠোর দণ্ড, অনেককেই ভোগ কাঁরতে হইয়াছিল। কোথাও 
কোথাও বেতও লাগানো হইত । মুসলমানদের সংখ্যা জেলে ছিল যথেম্ট। 
এজন্য তাহাদের নমাজ লইয়া সংঘর্ষ হইয়াছল। কর্তারা ইহা বন্ধ কারবার 
হবকুম দলেন; তাহারা সে হুকুম শুনিল না। এজন্য অনেকের সাজা হইল। 

মোলানা মজহর-উল-হক সাহেব ১৯২১-এর সেপ্টেম্বর হইতেই এক 
সাপ্তাহিকপন্র নাম 'মাদার-ল্যান্ড' প্রকাশ কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন। 
তাহাতে তিনি নিজেই বোঁশ 'লাঁখতেন। উহা পাটনা হইতে প্রকাশিত 
হইত। উহাতে জেলের বিষয়ে একটা লেখা ছাপাইবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে 
স্যর হরমুসজী বনাতওয়ালা মকদ্দমা চালাইলেন। ফলে তাঁহারও সাজা 
হইয়া গেল। শ্রীস্চিদানন্দ সিংহের জেলশাসনের বিরুদ্ধে আমাকেও এক 
কড়া মন্তবা লিখিতে হইয়াছিল। 

মহাআজাঁর জেল হইয়া- যাওয়ার পর ওয়াং কমিটির বৈঠক যেখানে 
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সেখানে হইতে থাঁকিল। বেঠকে গঠনকর্মের উপর জোর দেওয়া হইত। 
এক বৈঠকে 'স্থর হইল, খাঁদপ্রচার কর্ম সূষ্ঞুরুপে চালাইবার জন্য বোর্ড 
গগন কাঁরতে হইবে। এই কার্যে তিলক স্বরাজ্য ফণ্ড হইতে টাকা দেওয়ার 
অনুমাতিও দেওয়া হইল। শ্রীবঠলভাই প্যাটেল ছিলেন 'নাঁখল ভারতীয় 
কাঁমাটর সম্পাদক। তান বন্তৃতায় ও সংবাদপত্রে লেখার দ্বারা জনসাধারণ 
ও কংগ্রেসকমাঁদের বরাবর উৎসাহত করিতেন, যাহাতে তাঁহারা কংগ্রেসের 
বোশ বোশ সভ্য করেন, তিলক স্বরাজ্য ফণ্ডের অর্থ সংগ্রহ করেন এবং 
খাঁদ-প্রচার, অস্পৃশ্যতা-বন ও রাষ্ট্রীয় শিক্ষার কাজে বোশ বোঁশ জোর 
দেন। ইহাতেও আলস; বা জড়তা আঁসতোছল। লখনৌয়ে 'নাখল 
ভারতীয় কংগ্রেস কাঁমাটর বৈঠক বাঁসল। শ্রীবঠলভাই প্যাটেল তখনকার 
অবস্থা দেখিয়া খুবই অসন্তুষ্ট হইয়াছলেন। আম লখনৌয়ে ঠিক 
পেপছিলাম বটে, কিন্তু সেখানে পেশাছয়াই জবরে পাঁড়লাম। তাই সেখান- 
কার বৈঠকে প্রায় দর্শকের মতোই যোগদান করিলাম । আলোচনা প্রভীতিতে 
বৌশ যোগ দিতে পারলাম না। ভাগ্যে পণ্ডিত মাঁতলাল নেহরু এই 
সময়ে ম্যান্তলাভ কাঁরয়া তাহার পরের দিন এ বৈঠকে আঁসয়া উপাঁস্থত 
হইলেন। পাঁশ্ডিতজাী পেশছিবার পূর্বেই এ বৈঠকে শ্রীবঠলভাই প্যাটেল 
ও অন্য কয়েকজন নেতার উদ্যোগে এক কমিটি গনয়োগের কথা হইল, উহার 
উপর এই কাজ দেওয়া হইল যে, দেশের অবস্থা 'বচার কাঁরয়া এবং যেখানে 
[গয়া তদন্ত করা প্রয়োজন মনে হইবে সেখানে 'গয়া তদন্ত করিয়া, দেশ 
সতাগ্রহের জন্য প্রস্তৃত কি না সে বিষয়ে রিপোর্ট দিতে হইবে। পশ্ডিত- 
জাঁও আঁসয়া এই কথা গ্রহণ করিয়া লইলেন। সভাপাঁতর 'নকট 
অনুরোধ করা হইল যে তান এক কাঁমাটি গঠন করুন। গান্ধীজনী, কোনও 
কাঁমাটর তদন্ত ছাড়াই, দেশের নাড়ী 'চাঁনতে পাঁরতেন। যখন হইতে 
তান ভারতে 'ফাঁরয়াছলেন এবং খোলাখাঁল সাধারণ তের কাজে যোগ 

কারতেন। 'তাঁন সাঁরয়া যাওয়াতেই কাঁমাঁটর এই প্রয়োজন অনুভব হইল। 
কিন্তু ইহার ফল ভালো হইল না। ভারতে ব্রিটিশ সরকার যেমন কোনও 
ব্যাপারে পিছাইতে হইলে এক তদন্ত কামাট নিয়োগ করিতেন, আমরাও 

যেন তেমনই কাঁরলাম। ইহাতে সত্াগ্রহ একপ্রকার স্থাগত করা হইল। 
গঠনকর্মে যে উৎসাহ উত্তেজনা চাই আর যাহার উপর গান্ধীজী জোর "দিয়া 

গিয়াছিলেন, তাহাও একরকম গোণ হইয়া দাঁড়াইল। 
এই বৈঠকে অন্য একটা কাজ করা হইল. তাহার ফল কয়েকাঁদন পরে 

খুব ভালোই দেখা গেল। সারা দেশে খাঁদর কাজ দেখাশোনার জন্য 
ওয়ার্কং কামাট যে বোর্ড গঠন করিয়াছিলেন, কাটি তাহা . অনুমোদন 
কঁরিলেন। ১৯২১-এ যখন স্বরাজ্য ফণ্ড সংগ্রহ হয় আর খাদির কাজের 
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উপর.জোর দেওয়া হয়, তখন এ ফণ্ড হইতে সকল প্রদেশে খাঁদিপ্রচারের 
জন্য টাকা দেওয়া হইয়াঁছল। এখন কাহারও খাঁদর বিশেষ জ্ঞানও ছিল 
না, আভজ্ঞতাও ছিল না। তাই মনে হইল যে, অনেক টাকা লোকসান 
হইবে, কাজ ঠিকমতো অগ্রসর হইবে না। এই বোর উপর সমস্ত 
প্রদেশে সষ্জ্রূপে কাজ দেখাশোনা কারবার ভার দেওয়া হইল। শেঠ 
যমুনালাল বাজাজ ইহার সভাপাঁত 'িষ্ন্ত হইলেন। গঠনকর্মে শেঠজীর 
খুব বিশ্বাস ছিল। তানি বিশেষ পাঁরশ্রম ও অনুরাগ সহকারে খাঁদ 
প্রচার ও অস্পৃশ্তা বনের কাজ শুরু কারয়া দিলেন। 

[বহারে কংগ্রেসের নিমন্ত্রণ ও তাহার আয়োজন 

আমেদাবাদ কংগ্রেসে বিহারের যে যে প্রাতিনিধি উপস্থিত হন তাহাদের 
সকলের মত হইল যে, এবার কংগ্রেসের আঁধবেশন বিহারে কারবার জন্য 
নমল্পণ করা হউক। বহারে ইহার পূর্বে কেবল একবারই কংগ্রেস হইয়া- 
1িল-_-১৯১১ সালে, যখন নিজেদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় কংগ্রেস অত্যন্ত 
দুর্বল হইয়া পড়ে আর খুব কম লোকই উপস্থিত হয়। সেবারকার অধি- 
বেশনে কর্মকতাদের আভজ্ঞতা এমন কিছ? ভালো ছিল না, বরং কটুই 
গছল। এমন-ক, কংগ্রেসের সময়ে যে খরচ হইয়াঁছল তাহার ক: টাকা 
বাকি পাঁড়য়া যায়। অভ্যর্থনা সামাতির সভাপাঁতি মজহর-উল-হক সাহেব, 
সম্পাদক শ্ত্রীসচ্চদানন্দ সিংহ এবং অন্যান্য সদস্যদের উপর এ বাকি টাকার 
জন্য আদালতে নালিশ হয়। কন্তু হারে, মহাত্মাজ চম্পারনে আসার 
পর বিশেষ কারয়া ১৯১২১ সালের আন্দোলনের জন্য, দেশ অনেকটা 

জাঁগয়াছল। আমরা মনে মনে বৃঝিয়াছিলাম যে, এবার এরূপ তিন্ত 
আঁভজ্ঞতা হইবে না। আমরা সাহস কাঁরয়া নিমল্দণ তো করিয়া বাঁসলাম, 
কিন্তু সেখানে এ কথা ঠিক কাঁরতে পারিলাম না যে বিহারের কোন্ শহরে 
অধিবেশন কর্য যাইবে। সে কথা বহারের প্রাদেশিক কাঁমাটির বৈঠকে 
স্থর করা ঘাইবে বাঁলয়া ছাঁড়য়া দেওয়া হইল। কংগ্রেসও আমেদাবাদে 
স্থির করে নাই যে, কোন্ প্রদেশে আগামী আধিবেশন হইবে । বিহারের 
নমল্্ণ গ্রহণ করা হইবে, এই কথা ওয়াঁকং কাঁমাঁট কয়েকাঁদন পরে 'স্থর 
করিলেন। 

বিহারে, প্রাদেশিক কামাটর বৈঠকের পর্বে আম নিজে গিয়া 
কয়েকাট স্থান দেখিয়া আিলাম। তাহার পর কাঁমাটর বৈঠক হইল। 
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সেখানে স্থির হইল যে, গয়ায় কংগ্রেসের আঁধবেশন করা যাইবে । অর্থ- 
সংগ্রহের জন্য এ জেলায় আমি শ্রীকফ্প্রকাশ সেন সংহের সঙ্গে ঘু'রিতে 
লাগিলাম । চেষ্টা খাঁনকটা সফলও হইল । সমস্ত জেলায় আম নানজে কখনও 

পূর্বে যাই নাই-যাওয়ার খুব সুযোগ পাওয়া গেল। এ জেলায় বষায় ঘোরা 
বড়ো মুশকিল। এটেল মাঁটি। যেখানে পাকা রাস্তা নাই সেখানে কোনও 
প্রকার যানবাহন নাই। তাই, বৰরি পৃবেই, যেখানে কিছু লোকসমাগম 
হইতে পারে_এমন অনেক জায়গায় গিয়া প্রচারের কাজ কাঁরয়া লইলাম। 

পাটনায় ১৯১১ সালের কংগ্রেসের অভার্থনা সামাতির সম্পাদকের 
বিরুদ্ধে মকদ্দমার কথা আমার মনে ছিল। এজন্য 'স্থর করা হইয়াছিল 
যে, এখন অভ্যর্থনা সামাতির সম্পাদক বা অন্য পদাঁধকারী পাকাপাঁক 
নর্বচিন করা হইবে না। অভ্যর্থনা সামাতর সদস্য আঁধকসংখ্যায় সংগ্রহ 
হইলে পদাঁধকারী নিবচিন সংগত হইবে। ততক্ষণ কাজ চালাইবার জন্য 
আমাকেই অস্থায়ী সম্পাদক করা হইল। কয়েকজন সদস্য লইয়া-_ 
তাহাদের মধ্যে অন/গ্রহবাব্ও ছিলেন-আমার সাহায্যের জন্য ছোটোখাটো 
এক কার্যকর সভাও গঠন করা হইল। আম 'স্থর করিয়া লইয়াছিলাম 
আর কমিটিকে বালয়াও দিয়াছিলাম যে, আম এক পয়সাও ধারকর্জ 
করিয়া খরচ করিব না--শুধু তাই নয়, কোনও কাজ ততক্ষণ শুরুই কারব 
না যতক্ষণ তাহার জন্য পুরাপুরি টাকা হাতে না পাইব। এই একমান্র 
উপায়েই নিজেকে ও কমিটির সদস্যদের নিজেদের উপর আর্থক দায়ত্ব 

হইতে বাঁচাইবার পথ 'িল। সমস্ত জেলায় পন্র লেখা হইল যে, সকলে 
যেন অভ্যর্থনা সামাতর সদস্য গঠন করেন এবং চাঁদা জমা করেন। কিন্তু 
কমাঁদের মধ্যে একটু আলসা দেখা গেল, অর্থসংগ্রহও কম হইতে লাগিল। 
আমেদাবাদের পর কংগ্রেসের রূপই বদলাইয়া গিয়াছিল। আমাদের প্রায় 
নূতন কাঁরয়া এক শহর 'নর্মাণ করিতে হইবে, সে শহর হইবে গয়া শহরের 
বাহিরে । সেখানে লোকদের থাকার জন্য কুটির, আলো ও জলের পুরা- 
পুরি ব্যবস্থা থাকিবে । এ ছাড়া কংগ্রেসের প্যান্ডেল তোর কারতে হইবে। 
স্থান-সংগ্রহে কছু অস্বীবধা হইল। "কন্তু স্থানীয় লোকদের কৃপায়, 

পূর্ব দিকে আমের বাগান ও পশ্চিমে খাল খেত পাওয়া গেল। স্থির 
হইল, ফাঁকা খেতে প্যান্ডেল বাঁসবে. বাগানে হইবে থাঁকবার কুটির 
খানিকটা দূরে আর একটা ফূলবাগান পাওয়া গেল, সেখানে একটা ছোটো 
বাংলোও ছিল। সেখানে খাঁদ-প্রদর্শনী করা স্থির হইল। খানিকটা সময় 
তো নকসা কারতে ও এখানে ওখানে টাকা ও বাঁশপাতা একব্ কাঁরতে ব্যয় 
হইল। বর্ষায় কাজ হইতেই পারত না, এইজন্য বর্ষার পরেই কাজ আরম্ভ 
করা 'স্থর হইল। 



৩ আত্মকথা 

আধবেশন হইত িসেম্বরের শেষ সপ্তাহে । এইজন্য বর্ষার পর প্রায় 
[তিন মাস সময় পাওয়া যাইত। টাকা ও সামগ্রীর ব্যবস্থা থাঁকলে সমস্ত 

[ছু করিয়া লওয়া বোঁশ মূশাঁকল হইত না। কিন্তু দুভগ্যিবশত সময় 
হইয়া গেলেও টাকা বোশ আসে নাই। আমি পত্রের দ্বারা আর লোক 
পাঠাইয়া সমস্ত জেলায় তাঁগদ করিলাম, 'কন্তু যথেন্ট টাকা আসিল না। 

আমার চিন্তা বাঁড়তে লাগল। আমি তো 'স্থর করিয়াই লইয়া ছলাম 
যে, ততক্ষণ কাহাকেও কেনো কন্টাক্ট দিব না যতক্ষণ কন্ট্রান্ট্ের জন্য পুরা 
টাকা ব্যাঙ্কে জমা হইয়া না যাইবে । সময় যতই কাছে আসতে লাগিল, 
চন্তা ততই বাড়তে লাগল। আমরা সেই সময়ের কাছাকাছি আঁসয়া 
পাঁড়লাম যখন সময় কম বাঁলয়া প্রয়োজনীয় ঘরবাঁড়, প্যান্ডেল ইত্যাঁদ 
তৈয়ার কারবার কোনও ঠিকাদার পাওয়া যায় না। কমাঁটর বৈঠক বাঁসল, 
সমস্ত কথা আলোচনা করা হইল। আম আমার এই সংকল্পে "স্থির 
রাঁহলাম যে, যতক্ষণ না কোনও কাজের জন্য পুরা টাকা ব্যাঙ্কে জমা 
দেওয়া হয় ততক্ষণ আম সম্পাদক 'হসাবে কোনও কন্ট্রান্টে সই করিব না। 
সমস্ত জেলার কর্মকতারদের ওঁদাসীন্য দেখিয়া আমরা ঘাবড়াইয়া 'গয়া- 
ছিলাম। শেষটায় স্থির হইল যে, কামাঁটর সভ্যদের ব্যান্তগত দাঁয়ত্বে 
ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার লওয়া যাইতে পারে, সে টাকা বাঙ্কে জমা দিয়া তবে 
নগর-নমাণ প্রভৃতি কন্ট্রাক্ট দেওয়া যাইবে। 

এইভাবে পণ্চাশ হাজার টাকা কর্জ কারবার কথা 'স্থর হইল। কেহ 
কেহ চাঁহতোছল যে এই কথা গোপন রাখা হউক, কারণ এ কথা প্রকাশ 
হইয়া পাঁড়লে সমস্ত প্রদেশের অপমান, আর সরকারের কর্মচারী ও 
অন্যান্য লোকেরা ইহা দৌখয়া আমোদ বোধ কারবে। আম বাঁললাম, এ 
প্রদেশের জনসাধারণের উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। লোকে যখন 
এ কথা বুঝিবে যে. কংগ্রেসকে নিমন্্ণ কাঁরয়া আমরা অসহায় অবস্থায় 
পাঁড়য়াছি, তখন তাহারা অবশ্যই প্রয়োজনমতো টাকাপয়সা "দিয়া 'দবে। 
সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসী কমর্রাও অবস্থা যে কত খারাপ হইয়াছে তাহা 
বুঝতে পারবে এবং টাকা সংগ্রহের জন্য মনে প্রাণে চেষ্টা কাঁরবে। 

প্রস্তাব সংবাদপত্রে ছাপাইয়া দেওয়া হইল। আম টাকা জোগাড় 
করিবার জনা ঘুরতে লাঁগলাম। লোকে যেমনই খবরের কাগজে এই 
প্রস্তাবের কথা পাঁড়ল, অমনই সমস্ত প্রদেশের কংগ্রেসকমাঁদের মনে যেন 
আগুন জবালিয়া উঠিল। সকলে অভ্যর্থনা সামাঁতর সভ্যসংগ্রহ করতে ও 
অর্থসংগ্রহ করিতে উঠিয়া পাঁড়য়া লাগল। আম যেখানে গেলাম সেখানে 
টাকা পাইতে লাগিলাম। প্রদেশের অপমানের কথা সকলে অনুভব কাঁরতে 
লাগিল। প্রায় এক সপ্তাহ সফর করার পর কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ 
করিয়া ফিরিলাম। টাকাটা সঞ্চগেই ছিল। শহর হইতে প্রায় দেড় মাইল 
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দূরে আমরা সেই ছোট বাংলোতে থাকতাম, যেখানে খাদ প্রদর্শনী করার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেখানে এতগ্ীল টাকা সঙ্গে সঙ্গে রাখা ঠিক 
হইবে না। রেলগাঁড় হইতে প্রায় ৪টার সময় বিকালে স্টেশনে নামলাম । 
গয়া স্টেশনে পাীলশের এক দারোগার সঙ্গে দেখা হইল। সে খবরের 
কাগজে আমাদের প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিল। সে এই স্বপ্ন দেোখিতোছল যে, 
গয়াতে হয়তো কংগ্রেস হইতেই পারবে না। ট্রেন হইতে নামতেই সে 
আমাকে প্রশ্ন কাঁরল, ব্যাঙ্ক হইতে টাকাটা ক কর্জ লওয়া হইয়াছে ? 
হয়তো সে ভাঁবয়াছিল, ব্ান্তগত দাঁয়ত্বের উপর কোনও ব্যাঙ্কই এত টাকা 
ধার দিবে না। আম উত্তর কাঁরলাম, না। তখন সে প্রশ্ন করিল, তাহলে 
কংগ্রেস হইবে কি করিয়া? আম উত্তরে বাললাম, ধার লইবার আর এখন 
প্রয়োজন রাহল না। এ কথা শাঁনয়া সে খুব আশ্র্য বোধ কাঁরল। 
আম এ কথাও বাঁলয়া 'দিয়াছলাম যে, এখন কাজের জন্য যথেম্ট টাকা 
আসিয়া গিয়াছে আর আমি নিজে সঙ্গে করিয়া ভালোমতো কিছু টাকা 
জোগাড় করিয়া লইয়া আিয়াছি। আমার কথায় তাহার সম্পূর্ণ বি*বাস 
হইল না। আম তো টাকার বোঝা ব্যাঙ্কের ঘাড়ে ফোলয়া দিতে চাঁহয়া- 
িলামই। এজন্য গাঁড় ভাড়া কাঁরয়া সোজা বাঙ্কের দিকে গেলাম। সে 
সাইকেল করিয়া গাঁড়র পিছনে পিছনে চিল। যখন সে দেখল ঘে, 
ব্যাঙ্কে সত্যসত্যই আম বেশ ভালো রকম 'কছু টাকা গুণাঁত কাঁরয়া জমা 
কাঁরয়া দিতোছ তখন আমার কথায় তাহার ব*বাস জীন্মল। সে আমার 
সঙ্গ ছাড়িয়া নিজের অন্য কাজে চলিয়া গেল। আম যাহা কিছ্ জোগাড় 
করিয়া আ'নিয়াছলাম তা ছাড়া সমস্ত জেলা হইতেই রোজ রোজ টাকা 
আসতে থাঁকল। আমরাও এঁদক ওাঁদক ছুটাছাট কাঁরতেই থাঁকলাম। 
এঁদকে ঘরবাঁড় তোরর কাজও জোর চাঁলতে লাগল । 

গারব বহার ধনী আমেদাবাদের সাজসজ্জা নকল করার বা ছাড়াইয়া 
যাওয়ার আর কতদূর স্পর্ধা করিতে পারে? কিন্তু আমার মনে হয় 
আমরাও ভালোমতো আয়োজন করিয়াছলাম, আর খরচও গুজরাট হইতে 
অনেক কমই হইয়াছল। 

প্রদর্শনীর বিষয়ে আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে, খাদি তৈরির সমস্ত 
প্রাক্রিয়াই দেখানো হইবে। খাঁদিতে আমরা শুধু কার্পাসের কাপড় নয়, 

হইতে সূতা বা রাশ টানিয়া কোনও না কোনও বস্তু বুনাইয়া তৈরি 
করিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেকটি, শুরু হইতে আরম্ভ 
কাঁরয়া যতক্ষণ জানিস তোর হইয়া ব্যবহারযোগ্য না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত 
সমস্ত প্রক্রিয়া দেখাইবার আয়োজন করা হইল। যেমন, কা্পাসের কথা 
ধরদন। কাপাঁসের গাছ হইতে শুরু কিয়া কাপাসের বীজ ছাড়ানো, 
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ধূনাই, কাতাই, তুনাই, জড়ানো, বোনা, কাপড় ধোওয়া ও রং করানো 

ইত্যাদ সকল প্রাকরিয়াই দেখানো হইত। এই প্রকার পশম, রেশম, পাট 

প্রীতির বিষয়েও। তখনও চরকা-সংঘ পাকাপাকি হয় নাই। খন্দর-বো্ড 

তাহার কাজ কাঁরতোছল, কিন্তু তখনও তাহার বয়স এক বংসরও হয় নাই। 

তাই খাঁদ-কাজের সংগঠন ও আভজ্ঞতা এবং জ্ঞান কিছ ছিল না বাললেই 

হয়। এ-সব বিষয়ের ও সকলের জন্য কাঁরগর জোটানো বড় সহজ কাজ 

ছিল না। কিন্তু এ-সব আয়োজন হইয়া গেল। খাঁদ-্রদর্শনী নিজের 
ধরনে উৎকৃষ্ট হইল। দর্শকদের নিকট হইতে যে পয়সা আসল তাহা 
প্রদর্শনীর ব্যয়ের পক্ষে প্রায় যথেম্ট বলিয়া প্রমাণিত হইল। ূ 
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কংগ্রেসের বার্ষিক আধিবেশন ও কাজকর্মের বিষয়ে কিছু বাঁলবার পূর্বে 
১৯২২ সালের কংগ্রেসের বিষয়ে কছু বলা আবশ্যক। 

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের পরও সরকারের দমননীতি কোনও কোনও 
প্রদেশে প্রবলভাবে প্রচালত ছিল। বড়ো বড়ো নেতাদের মধ্যে পণ্ডিত 
মদনমোহন মালব্য ও শ্রীবঠলভাই প্যাটেল ভিন্ন আর সকলে প্রায়ই জেলে 
থাঁকতেন। দমনের জন্য জনসাধারণ কিছুটা যেন ঘাবড়াইয়া গিয়াছল। 
কংগ্রেসকে বাঁচাইয়া রাখার প্রয়োজন ছিল। অল্প কয়েকজন যাহারা বাহিরে 
ছিল, তাহাদের দায়ত্ব আরও বাঁড়য়া গেল। মালব্জীর মতে আসামে, 
যেখানে দমননীতির ভয়ানক সব খবর আঁসতেছিল, সেখানে অবশ্য ঘাওয়া 
চাই। আম তাঁহার সঙ্গে গেলাম। সেখানে প্রায় সমস্ত জেলায় কংগ্রেস 
কমাট, শুধু শহরে নয়, অনেক গ্রামেও স্থাপিত হইয়াছিল। আসামের 
বাঁড়ঘর আঁধকাংশ কাঠের; কংগ্রেসের বাঁড়ও কাঠের ছিল। সরকার 
কর্মচারীরা প্রায় সর্বত্র কংগ্রেসের আফস পোড়াইয়া 'দয়াছিল। সব ভালো 
ভালো কমী গ্রেপ্তার হইয়া 'গয়াছল। কংগ্রেসের সেবকদলের সদস্য 
দেখিতে পাওয়া মান্র গ্রেপ্তার করা হইত। 

আসাম সরকারের ক্রুদ্ধ হওয়ার শেষ কারণ এই ছিল যে, আসামে 
আফিম বক্র করিয়া সরকারের ভালো আয় হইত। সেখানকার লোকে 
আফিম খাইত, ফলে তাহাদের শারীরক ও মানাঁসক বল কিয়া যাইত। 
কম বয়সেই তাহারা বৃদ্ধ হইয়া পাঁড়ত। মনে প্রাণে দূর্বল হইত বালয়া 
তাহারা অকর্মণ্য হইয়া যাইত। এ অবস্থা শুনিয়া গান্ধীজী সেখানকার 
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কমীদের আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন আঁফম বন্ধ করিবার 
আন্দোলন করে। এ আন্দোলনের ফলে আঁফম 'বারু অনেক কাঁময়া যায়, 
সঙ্গে সঙ্গে সরকারের আয়ও কমিয়া যায়। তাই সরকার কর্মচারীদের 
চেস্টা ছিল কংগ্রেসকে দমন কাঁরতে হইবে। উপরে যেমন বলা হইয়াছে, 
তাহারা কঠোর দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়াছল। 

সেখানে পেশছিয়া আমরা সমস্ত অবস্থা দেখিলাম ও স্থির কারলাম 
যে, সমস্ত প্রদেশে ঘীরয়া বেড়াইতে হইবে। আমার পক্ষে এবং মালব্য- 
জীর পক্ষেও আসাম-দর্শনের এই প্রথম সুযোগ । বেশ সবুজে শ্যামলে 
ফুলে ফলে ভরা দেশ। তাহাতে ব্রহ্ষপুত্র নদ ও পাহাড়গাঁলর শোভা 
অত্যন্ত মনোহর। ঘন বিশাল বৃক্ষরাঁজ ও ছোটো ছোটো গুল্মে পারপূর্ণ 
জঙ্গল যেখানে প্রদেশের শোভা বাড়ায়, সেখানে জঙ্গলের জানোয়ারের 
জন্য- তাহাদের মধ্যে হাতি ও বাঘ প্রধান চাষবাস ও ভ্রমণ বিপজ্জনকও 
হইয়া পড়ে। হাঁরৎ বর্ণ দেখিতে তো সুন্দর বটেই; কিন্তু মাঁট সর্বদা 
ভিজা থাকে বাঁলয়া দেশের অনেক অংশ ম্যালোরয়ার গ্রাসেও পাঁড়য়াছে। 

গৌহাটিতে পূজ্য মালব্যজী অত্যন্ত জোরালো ও উদ্দীপক বন্তৃতা 
করেন, আফিম বন্ধের কাজ চাল রাখার জন্য সকলের কাছে আবেদনও 
জানাইলেন। আঁমও কিছুটা বাঁললাম; কিন্তু পূজ্য মালব্যজী সভায় 
থাকিতে আর কে কি বাঁলতে পারে! আসাম ভ্রমণে আমরা যে যতটা সময় 
দিতে পারতাম, তাহার মধ্যে অনেক জায়গায় পেপছানোই সম্ভব হইত 
না। এইজন্য আমরা দুই দলে ভাগ হইয়া গেলাম। কু ছি? স্বেচ্ছা 
সেবক মালব্যজীর সঙ্গে সেই-সব জায়গায় চাঁলয়া গেল যেখানে রেল বা 
স্টমারে যাওয়া যাইতে পারে। কিছ ছু স্বেচ্ছাসেবক লইয়া আমার 
এমন কয়েকটি জায়গায় যাওয়া স্থির হইল, যেখানে গোরুর গাঁড়তে 
যাইতে হয়। বাবস্থা ঠিকই হইয়াছিল, আর আমার মনের অনুকলও 
বটে; কারণ এইভাবে গ্রামের অবস্থা বেশি করিয়া দেখিতে পারিব। সঙ্গে 
সঙ্গে পূজ্য মালব্যজী বৃদ্ধাবস্থায়__ তখন তাঁহার বয়স ষাট-এরও বোঁশ__ 
গোর্র গাঁড়তে ঘোরা হইতে বাঁচিবেন। এমনভাবে জায়গাগ্ল বাছা 
হইল যেখানে চণ্ডনীতি অত্ন্ত তীব্র বেগে অনুসরণ করা হইতেছে। 

আমাকে এক বেহদ্দ জায়গায় যাইতে হইল, যেখানে খাঁনকটা দূর 
পর্যন্ত ঘন জঙ্গল হইয়া আমাকে যাইতে হইত। আসামের গ্রামে বিহারী 
মজুর কাজ করিতেছে দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। বিহারের গোরুর গাঁড় 
মাল বহে। গোহাটিতে ব্হ্ষপতত্রে স্নান করিতে গেলাম । সেখানে সবিধা- 
মতো দুইটি নৌকা 'ভীঁড়য়াছল। মাল্লাদের পরস্পর কথাবার্তা শ্নিয়া 
বুঝিলাম যে. তাহারা ছাপরা জেলার কথা বাঁলতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানা গেল যে, মাঁঝর বাঁড় হইল ছাপরা জেলার কোনও গ্রামে, আর 
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বরাবর নৌকায় যাওয়া-আসা করে। "স্টমারের উপরে যে হালইকর দোকান 
দিয়াছিল -তাহারও বাঁড় ছাপরা জেলায়। 

আমরা গোহাটি হইতে পনেরো-ষোল মাইল পর্যন্ত লার করিয়া 
গেলাম। সেখান হইতে গোরুর গাঁড়তে আরও প্রায় কুঁড় মাইল যাইতে 
হইবে। রাস্তা জঙ্গল হইয়া গ্রিয়াছে। জায়গাঁটর নাম আজ মনে নাই। 

জায়গাঁটতে আমরা তো প্রায় বারোটা বেলায়ই পৌরশছয়া গেলাম। আম 
ভাবিয়াছলাম যে, জঙ্গলের রাস্তাও তাড়াতাঁড় গেলে দিনের মধ্যেই 
বোশর ভাগ কাটিয়া যাইবে। দুইটি গোরুর গাঁড় ভাড়া করা হইল। 
কিন্তু গাড়োয়ান কোনো-না-কোনো ছতায় দৌর করিয়া প্রায় বিকাল 
পাঁচটা পর্যন্ত রওনা হইল না। খোঁজখবর কাঁরয়া জানা গেল যে 
কড়া রৌদ্র বলিয়া গোরুর গাঁড় বোশর ভাগ রান্রেই চলাচল করে। একটা 
গাঁড়তে আমি ও একজন স্বেচ্ছাসেবক বাঁসলাম। অন্যটিতে অন্য দুই- 
তিনজন স্বেচ্ছাসেবক কাছে খাওয়ার কিছুই নাই। রাত আটটায় একটা 
জায়গায় আসিয়া পেশছিলাম, যাহা চটির মতো মনে হইল। অনেক গাঁড় 
সেখানে জমা হইয়াছিল। খোঁজ কাঁরয়া শুধু ভাজা ছোলা পাওয়া গেল, 

শুইয়া পাঁড়লাম। কয়েক ঘণ্টা পরে খুব গোলমাল শুনিয়া ঘুম ভাঙিয়া 
গেল। দোঁখলাম, স্বেচ্ছাসেবক দুইটি কেরোসিন তেলের টিন খুব জোরে 
পাটিতেছে, আর জোর গলায় গান করিতেছে, এইভাবে গোলমাল হইতেছে। 
সেই সঙ্গে গাড়োয়ানও খুব জোরে চিংকার কাঁরয়া বলদ তাড়াইতেছে। 
দুই গাড়ির সঙ্গে যে লণ্ঠন ছিল তাহা ঝুঁলতেছে। পথ খুব সংকীর্ণ 
হইয়া 1গয়াছিল। দুই পাশে বড়ো বড়ো গাছ, খুব ঘন জঙ্গল। উহা 
হইল এক ঘাঁটি, দুই দিকেই পাহাড়, কিন্তু রাত্রে গাঁড় হইতে তাহা দেখা 
যাইতেছিল না-_ ফিরিবার সময়েই আঁম ও-সব দেখিয়াছলাম। জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানা গেল যে, এ স্থানে জঙ্গল জানোয়ার__বিশেষ করিয়া বাঘ-_ 
সর্বদা যাওয়া-আসা করে। তাহাদের তাড়াইবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও 
গাড়োয়ান ডাকহাঁক কাঁরতোছল। তাহারা বাঁলল যে, জানোয়ার এ 
আওয়াজের নিকটে আসে না, সড়কের উপরে থাকিলেও হটিয়া যায়। 
কিন্তু কোনও কোনও জানোয়ার এতটা সাহসী হয় যে, গাঁড়র বলদকেও 
টানিয়া লইয়া যায়। জানা গেল যে, সম্প্রাত এরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। 
ইহার পর আমি আর ঘুমাইতে পারলাম না। 

যখন আমরা ঘন জঙ্গল হইতে বাহরে আসলাম ও জানোয়ারের ভয় 
কম হইয়া গেল তখন শোরগোল করাও বন্ধ হইল। আমরা গন্তবস্থানে 
খুব ভোর থাকতেই পেপছিলাম। সেখানকার জনসাধারণ বড়োই আতঙ্কে 
গ্ছল। কংগ্রেসের ছোটোখাটো বাঁড় পোড়াইয়া 'দিয়াছিল। কংগ্রেসকর্মী 
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সকলে গ্রেপ্তার হইয়া গিয়াছিল। থানা ছিল কাছেই। লোকে ভয়ে এখন 
কংগ্রেসের কাজ হইতে সাঁরয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা পেশছিবার পর 
তাহাদের সাহস 'ফাঁরয়া আঁসল। সকলে একন্ন হইল আশপাশের গ্রামে 

খবর দেওয়া হইল যে, সভা হইবে । ইতোমধ্যে গ্রামবাসীদের নিকট হইতে 
সেখানকার দমনের অবস্থা আমরা শুনতে থাঁকলাম। আঁফম বন্ধ বিষয়ে 
আভজ্ঞতাও অবগত হইলাম। দুপুর পর্যন্ত লোক জমা হইয়া গেল। 
দুই-তিন শো লোকের এক ভালোমতো সভা হইল। দেখিলাম, লোকের 
সাহস বাঁড়য়াছে। আবার কংগ্রেস-ভবন তৈয়ার কাঁরতে ও আঁফস বন্ধ 
ব্যাপারে কাজ চালাইতে লোকদের বাঁললাম। প্ালশ হাঁজর থাকলেও 
লোকে খোলাখুলিভাবে সভায় যোগ দল। 

আমরা প্রায় তিনটায় সেখান হইতে ফিরিলাম। ইচ্ছা ছিল যে, যে 
জায়গাটায় রান্রে টন বাজাইতে হইয়াছল দিনের আলো থাকতে সেখানটা 
পার হইয়া যাই। হইলও তাই। এ জায়গাটায় পেপীছিতে সূর্যাস্ত হইল, 
কিন্তু তখনও অন্ধকার হয় নাই। আম সঙ্গীদের লইয়া পায়ে হাঁটিয়াই 
চলিতোছলাম। গাঁড় দুইট সঙ্গে সঙ্গে চাঁলতেছিল। ইহার মধ্যে 

পাহাঁড়য়া অণ্চল হইতে বাঘের গর্জন শাঁনতে পাওয়া গেল। এ শব্দ দুই 
দিক হইতে আসিতেছে বাঁলয়া মনে হইতেছিল, হইতে পারে শব্দ আঁসতে- 
ছিল এক দিক হইতে, আর একই বাঘের শব্দ, কিন্তু এ নির্জন পাহাড়- 
জঙ্গলে প্রাতধবানত হইয়া কয়েকটি বাঘের একসঙ্গে আওয়াজ বাঁলয়া মনে 
হইতোঁছল। বাঘ কিন্তু কোথাও দৌখতে পাওয়া গেল না। আওয়াজ 
খুব নিকটে নয়, হয়তো দুই-তিন ফাল দূর হইতে আসিয়া থাঁকিবে। 
আম 'চাঁড়য়াখানা ছাড়া বাঘের এমন গর্জন আর কখনও শান নাই। 
সারা রাত গাঁড়তে চলিয়া আমরা খাঁনকটা রান্র থাকতেই যেখান 

হইতে মোটর-লার যায় সেখানে গিয়া পেপীছলাম। প্রায় দশটার সময় 
আবার গোহাটিতে আদিলাম। পূজ্য মালব্যজীর সঙ্গে অন্যান্য জায়গায় 
যাওয়া শেষ করিয়া আমরা প্রত্যাবর্তন কাঁরলাম। লখনৌতে যে 'নাঁখল 
ভারতীয় কংগ্রেস কামাটর বৈঠক হইবার কথা ছিল তাহাতে যোগদান 
করিলাম। দেখিলাম যে, এ পাঁতিত অবস্থাতেও পূজ্য মালবাজী লোকদের 
জাগ্াইবার জন্য ও সাহস দিবার জন্য চেষ্টায় কতখাঁন সফল হইয়াছেন। 
তাঁহার কথায় শী্ত তো আছেই, ওখানকার অবস্থা দৌখিয়া তাহাতে আরও 
মিন নার দহ বাচা দিদা রন 

। 

আমাদের 'নজের প্রদেশে (বিহারে) সাঁওতাল পরগনায় দমননীতির 
দুঃসংবাদ আঁসল--বিশেষ কাঁরয়া পাকুর হইতে । আম সেখানেও 
গেলাম । স্থানীয় লোকে এতই ভয় পাইয়া গিয়াছিল যে, স্টেশনে আমাদের 
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সঙ্গে দেখা করতেও কেহ আসে নাই। আমরা সারা রাত স্টেশনের 
প্রচাটফর্মের উপর শুইয়া রাহলাম। সকালে উীঠয়া দোখ, কুকুর এক পাট 
জুতা উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে । ওখানেই মুখ-হাত ধুইয়া শহরে যাওয়ার 
কথা 'স্থর কারলাম। অল্প খানিকটা গিয়াই ওকালাতর সময়কার এক 
পারাঁচত মক্কেলের সঙ্গে দেখা হইল। 'তাঁন শুনিয়াছিলেন যে, আম 
স্টেশনে পাঁড়য়া আছি-_জিজ্ঞাসাবাদ কারবার কেহ নাই, আর এই কথা 
শুনিয়া তান আমাকে তাঁহার বাঁড়তে লইয়া যাইবার জন্য আঁসতে- 
পছলেন। আম তাঁহার বাঁড় গেলাম। স্নানাদ শেষ কাঁরয়া জেলখানাতে 
গেলাম। আমাদের পেশছিবার দুই-একাঁদন পূর্বেই পাঁচ-ছয়জন কমঁকে 
গ্রেপ্তার কাঁরয়া রাখা হইয়াছল। তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইতে হইতে প্রায় 
বারোটা বাঁজল। জূতা তো ছিলই না, রোদ 'ছল প্রচণ্ড। সেখানকার 
রাস্তার বড়ো বড়ো মুরাম মাঁটর ঢেলাও খুব গরম হইয়া উঠিয়াছল। 
সেখান হইতে খাল পায়ে ফারবার সময় পা এতখান পড়িয়া গিয়াছিল 
যে, সমস্ত পায়ের তলার চামড়া উঠিয়া আঁসয়াছিল। কোনও প্রকারে 
বাসস্থানে আসিয়া এক জোড়া দাঁড়র জুতা 'কাঁনয়া লইলাম, তাহার তলাটা 
দঁড়র। বিকালে রাস্তার পাশেই সভা হইল, তাহাতে ছু কিছু লোক 
আসল বটে, কিন্তু আতঙ্কও ছিল যথেস্ট। সেখানেও আমরা গেলে 
লোকের মধ্যে কছ সাহস আঁসল। ধৃত কমাঁদের বাঁড় গিয়া তাহাদের 
পাঁরবারের মধ্যে সাহস সণ্টারিত করা হইল। 

আমরা দৃমকাতেও গিয়াছিলাম, 'িন্তু সেখানেও থাকবার জায়গা 
পাওয়া গেল না। আমরা এক ধর্মশালায় গিয়া উঠিলাম। সেখানে স্থানীয় 
পলিশ দারোগাও ছিলেন, তান ভোজপরী বুলি বাঁলতেন এবং প্রাত 
মিনিটে একবার জয় শিব" বা 'ব্যোম্ ব্যোমৃ বলিয়া উঠিতেন। 1তাঁন 
আতিশয় ভদ্রতার সঙ্গে আলাপ কারলেন; কিন্তু তাঁহার পরামর্শ হইল, 
আমাদের সেখানকার কাজ তো শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন সেখানে আর 
থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই। শেষে তান এ কথাও বাঁললেন যে, 
আমাদের সেখান থেকে চাঁলয়া যাইবার হুকুম আছে। হুকুম দোখিতে 
চাহলে তিনি দেখাইতে পারলেন না, আনতে চাঁলয়া গেলেন, কিন্তু আর 
ফিরিলেন না! আমরা সেখানে তাঁহার অপেক্ষাই কারতে থাকলাম! আম 

আমার প্রোগ্রাম অনযায়ী সেখানে বেশিক্ষণ থাকবার সংকল্প কার নাই, 
সুতদ্াং রাণ্ত্রর গাঁডিতে ফিরিয়া আসলাম। 

দমকার অনা এক স্থানে কম্মকজন নেতা গিয়াছলেন। সেখানকার 
লোকদের মধো একজন ভালোমতা অভর্থনা কাঁরয়াঁছল। তাঁহারা 
ফেখানন উঠিয়াছলেন, সেখান একজন তাঁহাদের পাখা দয়া বাতাস 
কব্তছিল। লোকদের ভয় ছিল যাথম্ট, কিন্তু সে ব্যন্ত ছিল নিভর্য়। 



কাীন্সল-প্রবেশ লইয়া বাকাঁবতণ্ডা ২৩৯ 

নেতাদের চাঁলয়া আসার পর শোনা গেল যে, এ গাঁরব লোকাঁটর জাম 
“উচ্ছেদ করিয়া লওয়া হইয়াছে । ওখানকার জাঁম সরকার বাঁলয়া মনে 
করা হইত। কোনও চাষীকে তাহার ?নজের জাম হইতে তাড়াইয়া দলে 
ওখানে 'উচ্ছেদ' করা বলা হইত। তাহার জাম ফেরত দেওয়ার জন্য আমরা 
পরে অনেক চেষ্টা কাঁরয়াছিলাম, 'কন্তু সে চেষ্টায় কোনও ফল হয় নাই। 

সাঁওতাল পরগনায় যে জুলুম হইয়াঁছল, তাহার বিষয়ে আম এক 
দীর্ঘ বিবরণী তৈয়ার কাঁরয়াছলাম। তাহা সামীয়কপন্রে, বিশেষ কাঁবয়া 
“সার্চলাইটে', ছাপাইয়া দেওয়া হয়। 

কাউান্সল-প্রবেশ লইয়া বাক্ বিতণ্ডা 

উপরে সত্যাগ্রহ তদন্ত কামার প্রসঙ্গ আসিয়া পাঁড়য়াছে। উন্ত কমিটি 
প্রশনাবলন তৈয়ার করিয়াঁছল এবং সমস্ত কংগ্রেস কমিটির নিকট উত্তর 
চাঁহয়া পাঠাইয়াছিল। তাহার পর সমস্ত প্রদেশে গিয়া, সেখানকার 
কমর্দের সঙ্গে দেখা করিয়া কথাবার্তা বাঁলবে ও সাক্ষ্য লইবে "স্থির 
কাঁরয়াছল। আমার কাছে ইহা ভালো লাগে নাই; কারণ ইহা তো সরকার 
কাঁমাটর পদ্ধাতর অন্র্প, তাহাতে প্রায়ই রিপোর্ট দেওয়া ছাড়া-_ তাহাও 
অনেকটা সময় লইয়াছে- আর কিছুই কাঁরতে চাওয়া হয় নাই। 
কাঁমাটর কাজ-কর্ম যতই অগ্রসর হইতে লাগল ততই স্পম্ট বোঝা যাইতে 
লাগল যে, উহাতে দুই মত আছে। এক পক্ষ গান্ধীজীর নিদোশত 
গঠনকমেরি উপর জোর "দয়া দেশকে সত্যাগ্রহের জন্য তৈয়ার কাঁরতে 
চাহিয়াছল, আর অন্য পক্ষ, দেশ সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তৃত নহে দেখিয়া এই 
সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছল যে, কাউীল্সলে যাইতে হইবে এবং কাীন্সিল বর্জনের 
যে প্রস্তাব কলিকাতায় বিশেষ আঁধবেশনে ১৯২০ সালে গৃহাঁত হইয়া- 
ছিল তাহা বদল কাঁরতে হইবে । কংগ্রেস-কম্দের মধ্যেও অনেক মতভেদ 
দেখা গেল__ যাঁদও গাম্ধীজীর কার্ধ্রম অক্ষুগ রাখার পক্ষেই বোশ লোক 
ছিল বাঁলয়া মনে হইল। কমি সমস্ত প্রদেশের উত্তর ভাগে নিজে গিয়া 
কমর্দের বিবৃতি গ্রহণ করিলেন এই ব্যবস্থায় কামটির সদস্যেরা 
পাটনাতেও আঁসিলেন। অন্য কংগ্রেসকমর্দের ছাড়া আমাকেও এজাহার 
দিতে হইল। আম গান্ধীজশর কার্যক্রমের পুরাপ্ীর পক্ষপাতশ ছিলাম। 
আমার বিবৃতিতে উহা জোরে সমর্থন কাঁরলাম। 

শেষে কাঁমাটির রিপোর্ট বাহর হইলে দেখা গেল ছয় জন সদস্যের 



২৪০ আত্মকথা 

মধ্যে তিন জন এক দিকে, আর তিন. জন অন্য দিকে। তাই কাউন্সিলের 
ব্যাপারে কমিটি কোনও 'নর্দেশ দিতে পারলেন না। সমস্ত সদস্যদের 
মত দিয়াই কামাঁট সন্তুষ্ট .থাঁকতেন। রিপোর্ট বাঁহর হইবার পূর্ব 
হইতেই উগ্র মতভেদ দেখা যাইতেছিল। বাঁহর হইবার পর তো তাহা 
আরও উগ্র হইয়া উঠিল। সংবাদপত্রে ও কংগ্রেসী বৈঠকে কাউন্সিলে 
যাওয়া না যাওয়া লইয়া তর্কাবতর্ক চলিতে লাগল। যাহারা কাীন্সিলে 
প্রবেশের পক্ষে তাহাদের নামকরণ হইল 'প্রোচেঞ্জার্স_ পরিবর্তনবাদী। 
'আর যাহারা পূর্ব কা্ক্রমের পরিবর্তন চাহল না- অর্থাৎ যাহারা কাীন্সল 
প্রবেশের বাবরোধী- তাহাদের নাম হইল “নো-চেঞ্জার্স” বা পাঁরবর্তন- 
বিরোধী। 

ক্লমে বড়ো বড়ো নেতারাও কারাবাসের মেয়াদ ফুরাইলে মুক্তি পাইতে 
থাঁকলেন। তাঁহাদের মধ্যে দেশবন্ধু দাশের স্থান ছিল স্বাগ্রে। লালা- 
জীর মেয়াদ ছল দীর্ঘ। তাঁহার ম্যান্ত পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। 
পাঁণ্ডত মতিলালজীর মত প্রথমটায় ঠিক বোঝা যাইতোছিল না, মনে হইতে- , 
ছিল তান গান্ধীজীর কার্যধারাই মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু দেশবন্ধুর 
মুক্তির পর স্প্ট বোঝা গেল, পাণ্ডতজাীঁও কাউীন্সিলে যাওয়ার পক্ষে। 
প্রথম কার্ধধারার পক্ষে ছিলেন নেতাদের মধ্যে শ্রীরাজগোপালাচাঁর, ডান্তার 
আনসার, শ্রীবল্লভভাই প্যাটেল, শেঠ যমুনালাল বজাজ প্রভৃতি । কামার 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পরে দেশবন্ধু তাঁহার নিজের মত প্রকাশ 
কারলেন। উহা কাউন্সিলে প্রবেশের অনুকূলে । তাঁনই ছিলেন আমেদা- 
বাদ কংগ্রেসের মনোনীত সভাপাতি। তাই তিনি ম্মান্তলাভ কাঁরয়া যথা- 
নিয়মে 'নাঁখল ভারতীয় কংগ্রেস কামাটর সভাপাঁতি হইলেন। নির্বাচিত 

হইয়াও তান আমেদাবাদে সভাপতি হইতে পারেন নাই। দেশ তাঁহাকে 
পুনরায় গয়া আঁধবেশনের জন্য সভাপাঁত নির্বাচিত করিল। 

কাঁলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর এক আঁধবেশন হইল. 
সত্যাগ্রহ কাঁমাঁটর পোর্ট আলোচনার জন্য উহাতে পেশ করা হইল। 
তিন-চার দিন ধাঁরয়া তর্ক চাঁলতে থাঁকিল। আমাদের পাঁরবর্তন- 
বিরোধীদের নেতৃত্ব কাঁরলেন স্বয়ং প্রীরাজাগোপালাচারী। আমাকেও বাদ- 
প্রীতিবাদের ভাগ লইতে হইল। আমাদের চেষ্টা ছিল, খাঁনকটা অদল-বদল 
করিয়া এবং কাউন্সিল ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে: রিপোর্টে যাহার উল্লেখ 
ছিল-_ যাঁদ কিছ; মীমাংসা করা যায়। 'কল্তু তাহা হইতে পারল না। 
অনেক তর্কাবতর্কের পর তাহা গয়া কংগ্রেসের জন্য স্থাগ্গত রাখা হইল। 



'গ7র-কা-বাগ' ও মূলতান 

এই বংসর অগস্ট-সেগ্টেম্বরে, যতদূর মনে পড়ে, দুইটি বড়ো দুঘঘটনা 
হয়, তাহার প্রভাব সমস্ত ভারতবর্ষের রাজনীতর আবহাওয়ার উপর 
পাঁড়য়াছল। প্রথমাট 'গ্র্-কা-বাগ" সম্পককে। কছনকাল ধরিয়া ?শখদের 
মধ্যে তাহাদের গুরুদ্বার সংস্কারের আন্দোলন চিতোছল। ধর্ম লইয়া 
কোনও ঘটনা হইতে সেখানকার গ্ুরুদ্বার সংস্কারের রূপে পারাঁচিত ছিল। 
প্রধান প্রধান গুরুদ্ধারের সঙ্গে কোন-না-কোন গুরর জীবনকথার সম্পর্ক 
আছে। শিখেরা নিজেদের ধর্মের জন্য বিস্তর কম্ট সহ্য করিয়াছে, বিস্তর 
অত্যাচার বরদাস্ত কারয়াছে, হীতহাস তাহার সাক্ষী। তাই গুরুদ্বারের 
প্রাত উহাদের ভার মমতা ও শ্রদ্ধা। এই-সব গুরুদ্বারে জনসাধারণের 
দেওয়া প্রচুর ধনসম্পান্ত আছে। পন্থের সেবার জন্যই এ সমস্ত দেওয়া 
হয়। গুরদ্বারগুঁল দেখাশোনার জন্য যে-সব সেবক নিযুস্ত হইত 

তাহারাই এ সম্পাশ্তর রক্ষণাবেক্ষণ সবকছুই কারত। যেমন সর্বদা 
হইয়া থাকে, তেমনই গুরুদ্বার মোহলন্তদের হাতের মৃঠায় ছিল। অনেক 
মোহন্ত নিচ্কর্মা ও দুরাচারী হইয়াছিল, তাই [িখদের মধ্যে “অকাল” 
নামে একদল গুরুদ্বার সংস্কারের জন্য মোহন্তদের নিয়ল্লণ করা চাই, এই 
কথার উপর জোর দিতে লাগিল। 

আস্তে আস্তে এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিল। গুরু- 
দবারের ব্যবস্থা নিজেদের হাতে রাখবার জন্য ণশরোমাঁণ গুরুদ্বার প্রবন্ধক 
কাঁমাঁট' নামে এক কমিটি স্থাপন করা হইল। কোনো কোনো জায়গার 
মোহন্ত, ?শরোমাঁণ কাঁমটির কথা মানয়া লইয়া ীজেদের কাজকর্মের ভার 
উহার হাতে "দিয়া দিল। গভর্নমেন্টও ভাবিতে লাগল যে এই কাজ 

ব্যবস্থা কামাটর হাতে দিলে ভালো হয়। কিন্তু তখনও কোনও সদ্ধান্ত 
স্থির হয় নাই। গভর্নমেন্ট তটস্থ দর্শক ছিল। অকালীদের প্রাত রুষ্ট 
হইয়া শকছ্ কিছু মোহন্ত জোর-জবরদীস্ত কারতে শুরু কাঁরল। একাঁট 
গুরদ্বারে সেখানকার মোহন্ত অনেকগুলি অকালীকে আতশয় নৃশংস- 
ভাবে মারধর করিয়া দগ্ধ কাঁরল। কিছুকাল পূর্বে এই ঘটনা নানকানা- 
সাহেবের গুরু্বারেই হইয়াছিল। ইহাতে অকালীদের মধ্যে অতিশয় 
ক্ষোভ ও রোষের সণ্টার হয়। তাহারা গান্ধীজীর নিদোশতি আহংসা 
নীতি স্বীকার কার্ল এবং 'স্থির কারল যে, আহংসার দ্বারাই গুরুদ্বার- 
গলি নিজেদের হাতে লইয়া আঁসবে। এই আঁহংসা নীতি [শিখদের পক্ষে 
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নূতন বস্তু ছিল না-_ মুসলঘনদের সময়েও তাহারা এই নীতি গ্রহণ 
করিয়া অনেক দুঃখ বরণ করিয়া ছল। 

অমৃতসর হইতে খাঁনকটা দূরে 'গযরুকা-বাগ' নামে একাট স্থান 

আছে। সেখানে এক গ্রুদ্বার আছে, তাহা এক মোহন্তের অ।ধকারে 

ছিল। অকালীরা এই গুরুদ্বারটি নিজেদের হাতে লইতে চাঁহল। প্রথমে 

মোহন্ত তাহাদের কথায় রাঁজ হইয়াঁহুল। পরস্পরের মধ্যে স্থির হইল 

যে গুরুদ্ধার অফালীদের হা.ত গাঁকবে, আর মঠ থাকবে মোহন্তের 

দখলে। সেখানে কিছু জমিও হুল, তাহাতে ব।বলা কাঁটার জঙ্গল 'ছল। 

[িছূকাল পরে আবার নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হইল। শিরোমণি কমিটির 
দিক হইতে গরুদ্বারের বাবস্থা হইতোছল। গ্রন্থসাহেবের সেবার জন্য 
সেবক নিষূন্ত ছিল। গুরুদ্বারে ও শিখসংগতে সবদাই 'লঙ্গরখানা' খোলা 
থাকে, এখানেও তাহা খোলাই ছিল। এখানে জবালাইবার জনা কহ 
বাবলা গাছ কাটয়া লইয়া যাওয়া হয়। নোহন্ত পালশের সাহায্য লইয়া 
তাহা আটকাইল। সরকারের তরফ হইতে অকালাীদের সেখানে যাওয়া 
বারণ হইয়া গেল। অকালীরা "স্থর করিল, তাহারা সতাগ্রহ কাঁরবে। 
তাহারা এ জঙ্গলে কাঠ কাঁটিতে ঘাইত, অমনই পাীলশ আঁসয়া বাধা 
দিত; যাঁদ তাহারা তাহাতে না থামত, তবে পূর্বে তাহাদের গ্রেপ্তার 
কাঁরত, পরে শুধু মারাঁপট করিয়া হটাইয়া দত। যে অকালী সেখানে 
যাইত সে আতি নৃশংসভাবে প্রহ্ত হইত। পরে গভনমেন্ট যাওয়ার পথে 
পিছু দূর হইতেই আটকাইত। অকালদের মধ্যে খুব উৎসাহ 'ছিল। 
তাহারা অমৃতসরের অকাল-তন্তে 'িয়া, আহংগ থাঁকয়া এখানে 
শপথ লইত। যতক্ষণ রাস্তা খোলা পাইত ততক্ষণ গুরদদ্বারে 
উঠত। সেখান হইতে জঙ্গলে যাইত আর মার খাইত। রাস্তা বন্ধ কারয়া 
দিলে তো তাহাদের দলকে রাস্তাতেই আটকানো হইত, আর তাহারা মার 
খাইত-_- এত বোঁশ মার খাইত যে অজ্ঞান হইয়া পাঁড়ত। হাসপাতাল 
খোলা হইয়াছিল, এ অবস্থাতেই লোকে তাহাদের ওখান হইতে উঠাইয়া 
হাসপাতালে লইয়া যাইত। 

লোকে সেখানকার সতাগ্রহ দেখিতে আসতে থাঁকল। পাঁণ্ডিত মালব্য, 
হাকিম জাহেব, অন্য লোকও আ'সলেন। আমিও গেলাম! অমৃতসরে 
ওয়াক কাঁমটির এক বৈঠক হইল। সেখান হইতে আমরা 'গুরু-কা-বাগ 
দেখতে গেলাম। যে দশ্য দোখলাম, তাহা কখনও ভুলিতে পারব না। 
কয়েকজন জোয়ান শিখ জোড়হাতে আগাইয়া আসিল। ও'দকে লোহা ও 
শিতলে মোড়া লাঠি লইয়া এক ইংরেজ আঁফসারের সঙ্গে পুলিশের 
সেপাই আগাইয়া আসিল। তাহারা উহাদিগকে আটকাইল। উহারা বসিয়া 
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শাঁড়ল। ইহার পর উহাঁদগকে লাঠি দিয়া খুব পটানো হইল। উহারা আবার 
উঠিয়া দাঁড়াইতে চাহতেই উহাদের মারধর কাঁরিয়া ফোঁলয়া ?দিল। ঘতক্ষণ 
উহারা অজ্ঞান হইয়া না পাঁড়ত ততক্ষণ এইভাবেই চলিত। অজ্ঞান হইয়া 
পাঁড়লে, আযাম্বূলেন্সে উঠ্তাইয়া অন্য লোকে উহাদের লইয়া যাইত। কখনো 
কখনো তাহাদের চুল ধারয়া হেণ্চড়াইয়া লইত। লোকে ইহা দোঁখতে ভিড় 
কারত, কিন্তু একজনও কখনও হাত উঠাইত না। যে মার খাইত সে 
বেচারাও কখনও হাত উঠাইত না। আহংস সত্যাগ্রহের এই এক অত্যন্ত 
জবলন্ত উদাহরণ সমস্ত দেশের সামনে আসিয়া পাঁড়ল। আঁতিশয় উৎসুক 
হইয়া সমস্ত দেশ গুরু-কা-বাগের' সংবাদ পাঁড়তে লাগল। হাজার 
হাজার লোক গ্রেপ্তার হইল। শিরোমণি কমিটির প্রধান সদসাও গ্রেপ্তার 
হইলেন। অনেক লোক তো এমনই মার খাইল। যাহারা অকাল সত্যা- 
গ্রহে যোগ 'দিয়াঁছল তাহাদের মধ্যে অনেকে এমন ছিল যে জার্মন যুদ্ধে 
ব্রিটিশ সরকারের হইয়া সাহস ও কৃতিত্বের সঙ্গে লাঁড়য়াছিল। গভর্ন- 
মেন্টের বন্তব্য ছিল যে মোহন্তের জাম, যাহার উপর তাহার আইনসংগত 
আঁধকার আছে, কি কাঁরয়া কাঁড়য়া লওয়া যায়, আর মোহন্ত যখন নিজের 
দখল কায়েম রাখবার জন্য গভর্নমেন্টের সাহায্য চাঁহতেছে তখন কি 
কণরয়া প্রত্যাখ্যান করা যায়! আইনের এই কারচুপিতে অনেকে জেলে 
গেল: এই কারণে অনেক লোককে খুব খারাপভাবে মারাঁপট করা হইতে- 
ছিল। জনৈক পুলিশ সূপাঁরন্টেডেন্ট লাঠি চালাইবার কলাকৌশলকে 
সেই রূপ দিলেন যাহা ফৌজে অন্যান্য অস্ত্র চালাইতে হইলে দেওয়া হয়। 
[তান ইহার জন্য ব্যায়াম কৌশলের 'নয়ম প্রস্তুত কাঁরয়া 'দয়াছলেন। 
কোনও নায়ক বা সরদারের হুকুম অনুসারে সমস্ত সেপাই লাঠি দিয়া 
শিঠে বা মাথায় আঘাত করিত; অথবা দুই জজ্ঘার মধ্যে লাঠি লাগাইয়া 
শরীরের উপর আঘাত করিত বা পেটে মাঁরত। এইভাবে আঁফসারদের 
হুকুম অনুসারেই মার দেওয়া হইত । শখদের সাহস ও সহ্যশন্তিও খুব 
অদ্ভূত ছিল! ৰ 

আমরা সেখানে গিয়া সমস্ত কাণ্ড নিজের চোখে দেখিলাম। বিশবাস 
হইল, সতকারের সত্যাগ্রহও করা যায়। তার জন্য কৌশল, সাহস ও দুঃখ 
সাহবার শক্তি চাই। সে শান্ত ঘাঁদ হাবাগোবা জোয়ানমর্দও হাত না তুলিয়া 
দেখাইতে পারে, তাহা হইলে কোনও শীন্তুই উহাকে দাবাইতে পারে না। 

সরকারের দক হইতে রাস্তা খাঁলয়া 'দবার চেষ্টা হইল। একটা 
রাস্তা বাঁহরও হইল । সার গঙ্গারাম ছিলেন এক প্রাতিষ্ঠাপন্ন ব্যন্তি, তানি 
মোহন্তের নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়া অকালীদের দিয়া 'দিলেন। 
সরকারের আর অত্যাচার বন্ধ করিবার কোনও প্রয়োজন রহিল না। কয়েক 
দিন পরে আইনও করা হইল, এখন গূরদ্বারগলির সেই আইন অনযায়ী 
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ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু এ সমস্ত তাড়াতাঁড় হয় নাই। ইহাতে সময় 
লাগয়াছে। অনেককে অনেক কম্টও সাঁহতে হইয়াছে । সত্যাগ্রহের উপ- 
যোগিতা ও উহাতে 'নাহত সম্ভাবনা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে । ইহার কল্যাণ 
শিখদেরই। ইহা তাহারা নিজেদের সত্যনিষ্ঠা ও শান্ত দিয়া দেখিয়াছে। 

শদ্বতীয় ঘটনাও পঞ্জাবেই হইয়াছল। আমরা অমৃতসর হইতে মূল- 
তানে গেলাম । সেখানে অন্য প্রকারের এক ঘটনা ঘটিয়াছিল। মুসল- 
মানেরা তাঁজয়ার মাছল বাহর করিয়াছল। সেই 'মাছলের জন্য হিন্দ 
মুসলমানে খুব ভীষণ এক দাঙ্গা হয়। মুসলমানদের বন্তব্য ছিল এই ষে 
হিন্দুদের মধ্যে কেহ একজন তাজয়ার উপর িল ছঠাঁড়য়াছল। "হন্দৃদের 
বলার ছিল এই যে তাহাদের দিক হইতে ছুই করা হয় নাই-- পূর্ব 
হইতেই মুসলমানদের দিক হইতে 'হন্দুদের লঃটপাট কারবার ব্যবস্থা 
ছিল, তাঁজয়া তো শুধু ছতা মান্। কারণ যাহাই হউক, ফ্যাসাদ যা 
বাধিল তাহাতে বিস্তর হূদয়ভেদী ঘটনা ঘাঁটয়াঁছল। খবর পাইয়া হাকিম 
আজমল খাঁ যিনি কংগ্রেসের সভাপাঁতর কাজ কাঁরতোঁছলেন-_ পাণ্ডিত 
মদনমোহন মালবা, শেঠ যমূনালাল, শ্রীপ্রকাশ ও আম গিয়া উপস্থিত 
হইলাম। পরস্পরের সংঘর্ষ এতদূর কঠিন ছিল যে আমাদের উঠিবার 
থাকবার জায়গার বিষয়েও কোনও কথা 'স্থর হইতে পারে নাই। তাই, 
আমরা যখন স্টেশনে আসিয়া নামিলাম, প্রথম প্রশ্ন উপাস্থত হইল, 
কোথায় গিয়া উঠিব। আমরা নিজেদের দুই দলে ভাগ কাঁরয়া 'দলাম। 
এক দল মুসলমানদের আঁতাঁথ হইয়া সেখানকার এক নবাবের বাঁড় 
উাঁঠল, অন্য দল 'হন্দদের আঁতাথ হইয়া অন্ন্র উঠিল। আমি হাকিম 
সাহেবের সঙ্গে নবাববাঁড়তে উঠিলাম। 

আমরা "গিয়া দাত্গাহাঙ্গামার জায়গাগুলি দোখলাম। কত হিন্দুর ঘর- 
বাঁড় লুটপাঠ করিয়া জবালাইয়া দেওয়া হইয়াছে । সেই-সব বাঁড়র সমস্ত 
জিনিসপন্র হয় লুটপাঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে, নয় তো পোড়াইয়া দিয়াছে । 
কতজন লোককে মারয়া ফেলাও হইয়াছে। যাহারা বাঁচিয়া গিয়াছে 
তাহাদের মধ্যে বিশেষ কাঁরয়া মেয়েরা খুবই দরদ দিয়া সব ঘটনা বর্ণনা 
করিল, ইহার প্রভাব আমাদের উপর খুবই পাঁড়ল। এক জায়গায় দেখিলাম, 
হাকিম সাহেব সোজাসীজ খুবই প্রভাবত হইয়া পাঁড়য়াছেন। একাঁট 
স্লীলোক বলিল, সমস্ত কিছু লুটিয়া পুড়াইয়া গেলে ল্ণ্ঠনকারীরা আর 
কিছ; না পাইয়া একটি খাঁচা তাহাতে সে তোতা পুষিয়াছল-- আগুনে 
ফেলিয়া দিল। তখনও এখানে-ওখানে ছাইয়ের গাদা রহিয়াছে । তাহার 
মধ্যে লোহার খাঁচাঁটও পাঁড়িয়া ছিল, তবে তোতা প্াঁড়য়া ছাই হইয়া 
গিয়াছিল। কয়েকটি মান্দির ও দেবস্থানের এই অবস্থা হইয়াছিল। 

আমরা সেখানকার ডেপুটি কমিশনার মিঃ এমার্সনের সঙ্গে দেখা 



'গুরু-কা-বাগণ ও মুলতান ২৪৫ 

কাঁরলাম। ইনিই পরে গান্ধী-আরউইন বোঝাপড়ার সময় গভর্নমেন্ট অফ 
ইণ্ডিয়ার হোম-সেক্রেটারী ছিলেন, তাহার পর পঞ্জাবের গভর্নর হন। 
ইন্হার নিকট হইতে আমরা এমন কিছু পাই নাই যাহা পরস্পরে মিলন ও 
প্রীতি স্থায়ী করে। ইনি কানুনের দোহাই দিয়া দাঙ্গাকারীদের সাজার 
কথাই জোর "দয়া বলতে থাঁকলেন। আমরা চাহয়াছলাম যে ইহা ছাড়া 
পরস্পরে মেলামেশা কায়েম করিবারও চেষ্টা করা হয়। সেখানে উভয় 
পক্ষের প্রধান প্রধান লোকের এক ছোটো সভা বাঁসল। তাঁহাদের সঙ্গে 
কথা কাহবার পরে দেখিলাম যে লোকের মধ্যে মনকষাকাঁষ খুবই আছে, 
তাহা হইলেও উভয়ে মালয়া মাশয়া থাকবার আয়োজনের মতো মনে 
হইতেছে। মুসলমানদের অনেক চেস্টা এই কথা আশ্রয় কাঁরয়া ছিল যে 
তাহাদের লোক গ্রেপ্তার হইয়াছল ও হইতোছল-_ সমস্ত মামলা-মকদ্দম৷ 
তাহাদের বিরুদ্ধে চলিবে এবং এমনও হইতে পারে যে লুঠের জন্য উহাদের 
দণ্ডও 'দতে হইবে । পরে এক প্রকাণ্ড সভা হইল, তাহাতে হাঁকম সাহেব 
ও পণ্ডিত মালব্যজী বক্তৃতা কারলেন। পরস্পর মেলামেশা বাড়াইবার জন্য 
আমরা একটা বেসরকারী কাঁমাট গঠন করিয়া দলাম, তাহার পর সেখান 
হইতে চলিয়া আঁসলাম। 

আমার উপর ওখানকার সমস্ত দূশ্যের প্রভাব খুব পাঁড়ল। দেখিলাম 
যে পাঁণ্ডিত মালব্যজও অনেকখাঁন আঁভভূত হইয়াছেন। ?তাঁন সেখানে 
হিন্দুদের বাঁললেন, 'তোমাদেরও সংঘবদ্ধ হয়ে যাওয়া চাই, তোমাদের 
ধনপ্রাণমান যারা বিপন্ন করবে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের দাঁড়াতে হবে।' 
তিনি সরকারকেও অনুরোধ করলেন যে উপদ্রবকারীদের সাজা দিতে 
হইবে। 

আমাদের ওখানে যাওয়ার এই ফল হইল যে মনকষাকষি কময়া গেল। 
যেখানে উহারা নিজেদের মধ্যে একসঙ্গে বাঁসয়া স্থির কারতে পারত না 
যে আমরা কোথায় উঠিব, সেখানে উহারা এখন একসঙ্ছে বাঁসয়া কমিটির 
মেম্বর কারবার জন্য প্রস্তুত হইল। সকলে প্রাতির সম্পর্ক বাড়াইবার 
চেষ্টায় লাগয়া গেল। হাকিম সাহেব এক বিবৃতি দিলেন, তাহাতে 'তাঁন 
মুসলমানদের কার্যকলাপের নিন্দা করলেন এবং হিন্দুদের সান্ত্বনা দিলেন। 

গয়া কংগ্রেসের সময়ে কাহারও কাহারও এমনও মত হইল যে যেমন 
সেখানে খিলাফত কনফারেন্স হইবে তেমনই 'হন্দুসভাও হওয়া চাই। 
উৎসাহীরা পাণ্ডিত মালব্যজশীকেই সভাপাঁত কারবার জন্য আগ্রহ কাঁরল। 
আমাকে খুব সানবন্ধি অনুরোধ করা হইল, আমিও যাঁদ আগ্রহ করি তবে 
পণ্ডিত মালব্যজী স্বীকার কারবেন। আমার নিকট এমনও অনুরোধ 
আদিল যে আমি যেন অভ্যর্থনা সাঁমীতির সভাপাঁত হই। 



গয়া কংগ্রেগ 

গ্য়া কংগ্রেসের আঁধবেশনের কিছু আগে অভ্যর্থনা সামাততে এক ঘটনা 
ঘটে, সেই প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার। জনৈক ভদ্রলোক কয়েকমাস পূর্বে 
পাঁচ হাজার টাকা অভ্যর্থনা সামততিকে দিবেন কথা দিয়াছলেন। টাকার 
দরকার, পাঁড়লে, ভাঁহাকে তাগাদা করা হইল, কিন্তু ?তাঁন আজ না কাল 
এইভাবে টালবাহানা করিতে লাগলেন। অভ্যথনা সাঁমতির অধ্যক্ষ 
নবচিনের দিন ঠিক হইলে পর ঘখন সাঁমাতর বৈঠক বাঁসল, তখন তিনি 

অভার্থনা সাঁমতির সদস্াপদের জন্য দুই শত দরখাস্ত-পত্র সাহ করাইয়া 
জনপ্রাত পণচশ টাকা হসাবে পাঁচ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন; আভ- 
প্রায়, এইভাবে তান স্বাগত সাঁমাতর সভাপাঁত "নির্বাচিত হইয়া যাইবেন, 
কারণ আর কোনো পক্ষে কেহই এই 'ননবচিনের জন্য চেষ্টা করেন নাই। 

যাঁদও সদসাসংখ্যা যথেম্টই ছিল, তবু কংগ্রেস আঁধবেশনের কয়েকাঁদন মান্র 
আগেকার এই সভায় সকলে আসেন নাই। আমার ব্যাপারটা বড়োই খারাপ 
মনে হইল; এ এক রকম যড়যন্ত, ইহার দ্বারা সারা দেশের চোখে ধূলা 
দিয়া ইন সমস্ত প্রদেশের প্রাতনীধ সাঁজয়া আগন্তুক নেতাদের অভ্যর্থনা 
কারবার নাম 'কাঁনতে চান। ইনি কংগ্রেসের বড়ো রকম কর্ম হইলে 
আমার এ দূঃখ ছিল না, কিন্তু নীতির তেমন কোনো সেবার কাজই ইনি 
করেন নাই; আবার এই প্রয়াস সকলের কাছে এতাঁদন লকাইয়া রাখিয়া- 
ছিলেন! সেজন্য এই ক্ষোভও বোশ হইল। আমি তাই কারণ 'নর্দেশ 
কারয়া তাঁহার টাকাটা ফেরত পাঠাইলাম। যাঁদও টাকার নিতান্তই দরকার 
ছিল, তব্য আমার মনে হইল, এই ধরনের চালাকি বন্ধ করাই উঁচত। 
সকলেরই ইচ্ছা ছিল শ্রীবজকিশোর প্রসাদ অভ্যর্থনা সমিতির অধ্যক্ষ হন, 
অভ্যর্থনা সাঁমীতও সর্বসম্মাতক্রমে তাঁহাকেই এই পদে নির্বাচিত করেন। 

আঁধিবেশনের দন আঁসয়া পাঁড়ল, কিন্তু যথেম্টসংখ্যক কুটির তখনও 
তৈয়ার হয় নাই, প্যাণ্ডেলও শেষ হয় নাই। গয়াতে এমাঁনতেই শীত 
বোঁশ, সেই বংসর শীত আবার একটু বোঁশরকম পাঁড়য়াছিল। কুঁটির- 

যেন শেষই হয় না। তখনকার 'দিনে কংগ্রেসের অধিবেশন হইত এক বড়ো 
সামিয়ানার নীচে, এখনকার মতো খোলা ময়দানে নয়। লোকেদের বাঁসবার 
জন্য জাম উত্চ্ নিচ, ঢালু সোজা তৈয়ার করিতে হইত। আশঙ্কা ছিল, 
অন্য সব কাজ শেষ করা যাইবে, কিন্তু মাটি ভরাট করার কাজ আর হইয়া 
উঠিবে না। 



গয়া কংগ্রেস ২৪৭ 

কংগ্রেসের ঠিক দুই দিন আগে, রাঁচি এবং তাহার আসপাশের আঁদ- 
বাসীরা, প্রায় তিন-চার শত লোক পায়ে হাঁটয়া গয়ায় আসয়া হাঁজর। 
তাহারা নিজেদের হাঁড়-হাণ্ডা আর কাঠ-কুট্রা বাঁকে কাঁরয়া আনয়াছল। 
প্রায় দেড় শত দুই শত মাইল দূর হইতে একটানা কতাঁদন হাঁটয়া তবে 
গয়ায় আসিয়াছে । কংগ্রেসের উপর তাহাদের এতই শ্রদ্ধা বাঁড়য়াঁছল যে 
কংগ্রেসের নামে যখন যাহা-কছু করিতে হয় উহারা তখনই তাহাতে 
প্রস্তৃত। কখনও কখনও তাহারা না বাঝয়া অবঝের কাজও কারত। অসহ- 
যোগ আন্দোলন ঘখন জোরে চাঁলতোছল, তখন আঁহংসার অর্থ কে যেন 

ইহাদের বলে যে, মাংসের জন্যই তো ছাগল পালন করা হয়, সূতরাং ছাগল 
পালনও ঠিক নয়। জান না কোন্ পক্ষ হইতে ইহা প্রচার করা হয়, িল্তু 
ফলে হাজার হাজার ছাগল জঙ্গলে ছাঁড়য়া দিয়া আসল! একবার সফরে 
গিয়া আম এইরকম অনেক ছাগল দোঁখতে পাই আর ব্যাপারটা শুনতে 

পাই। এরকম লোকেরই এক মস্ত দল অনুরূপ শ্রদ্ধা লইয়া গয়ায় 
আ'সল। অভ্যর্থনা সাঁমাতির কাছে ইহারা কেবলমাত্র থাকবার জন; কোনো 
বাগানে একট ফাঁকা জায়গা দেখাইয়া দিতে বাঁলল, সেই মাঠেই ইহারা 
থাকবে ও নিজেদের রান্না করিয়া খাওয়া-দাওয়া কারবে। ইহারা খুব 
পারশ্রমী ও কর্মপটু: যেই শুনিল কংগ্রেস-প্যাণ্ডেলের মাঁট ভরাট করার 
কাজ তখনও শেষ হয় নাই, আর আমরা সেজন্য খুব ভীদ্বগ্ন হইয়া 
পাঁড়য়াছ, অমনই কোদাল আর ঝাঁড় চাঁহল। সে-সব জানস উহাদের 
দেওয়া হইল আর তৎক্ষণাৎ সকলে কাজে লাঁগয়া গেল। সারা দিনরান্রি 
কাজ কারয়া দুই দনের মধ্যে সব শেষ করিয়া ফোঁলল। উহাদের উৎসাহ 
আর পারশ্রম দোখয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক হইয়া রাঁহলাম। অভ্যর্থনা 
সাঁমাতর পক্ষ হইতে প্রত্যেককে একাট গান্ধনটয'প আর অভর্থনা সাঁমাতর 
সভ্যের এক-একটা ফুল দেওয়া হইল। ফুলটা টুশপপির উপর লাগাইয়া 
দেওয়া হইল। উহারা ক খ্ঁশ! বছর কয়েক পরে একবার যখন ঘরিতে 
ঘুরতে উহাদের এলাকায় গেলাম, বড়ই গৌরবভরে উহারা ছেই ফ্ল- 
আটা টুপ দেখাইয়া আমাকে স্মরণ করাইয়া দিল হয উহারা গয়া 
কংগ্রেসে গিয়াছিল। 

আঁধবেশনের কয়েকাদন আগে আমার বেজায় হাঁপাঁনর টান উঠিল। 
মুলতান যাওয়ার সময়েই একটু শ্বাসের কম্ট অনুভব কাঁরতেছিলাম। তাহার 
পূর্বে শীতকালে আমার মাঝে মাঝে কাঁসি হইত. কিন্তু *বাসকম্ট কখনও 
টের পাই নাই। কাঁসর জন্যই আম নাগপুর কংগ্রেসে যোগ দিতে পাঁর 
নাই। মলতান যাওয়ার সময় আম হাকিম আজমল খাঁর সঙ্গেই ছিলাম, 
তিনি বালয়াছিলেন রোগটা হাঁপানি, আর একটা ওষধও দিয়াছিলেন। 
তখনকার মতো সারিয়া গেলাম। িসেম্বর মাসে গয়ায় যখন খুব ঠাণ্ডা 
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পাঁড়ল, তখন আবার হাঁপানির টান উঠিল, কিন্তু এখানেই এক হাকিমের 
ওষুধে শীঘ্রই আরাম পাইলাম। কিন্তু যোঁদন সভাপাঁতি দেশবন্ধু দাশ 
গয়া পেশীছলেন আর মাছল বাহির হইল, আম না পারলাম স্টেশনে 
যাইতে, না পারলাম সেই মিছিলে যোগ দিতে; দূর্বল শরীরে কেবল 
বিষয়নিবচিনী সামাতিতে যোগ দিলাম । বন্দোবস্ত বা ব্যবস্থার কাজ কিছু 
কিছ দোখিতোছলাম। এই-সব ভার 1বশেষভাবে শ্রীঅন:গ্রহনারায়ণ 
1সংহের উপর পাঁড়ল। ভোজনাবভাগের ভার 'নীলেন আমার ভাই সাহেব। 
তানি খুব উৎসাহের সঙ্গে তাঁহার কাজ শেষ কারলেন। প্যান্ডেল তোর 
করা আর সাজা ভার নিয়াছিলেন গে মথুরবাব্ এবং মজঃ- 
ফরপুরের জমিদার শ্রীবৈদানাথপ্রসাদ সিংহ । শ্ত্রীবদরণনাথ বর্মা ছিলেন 
স্বয়ংসেবকদলের নেতা । প্রদর্শনীর কাজে সামাল 'দয়াছিলেন শ্রীবানারসী- 
প্রসাদ ঝৃনঝূনওয়ালা। 

অভ্যর্থনা সাঁমতির কাজ বেশ ভালোই হইয়াঁছল, তবে আমার ধারণা, 
আর একট দরদ থাঁকলে খরচ 'কছু কম করা যাইত। আঁধবেশনের 'দন- 
গ্ালতে তো আমার ভয়ই হইয়াছিল, বুঝ ঘাটাত পাঁড়বে। সেইজন্য 
সকল বিভাগেই আমি খরচ কম করিবার জন্য খুব জোর কারিতাম। গয়া 

জন্য আমরা লাঁর ভাড়া কাঁরয়াছলাম-- মতলব ছল, সকলের কাছেই 

ছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা চাঁলল না। ভাড়া বাবদ আমরা খুব কমই 
উস্ল কারিতে পাঁরিলাম। 'কন্তু লারগুলির তো ভাড়া দিতেই হইবে। 
ইহাতে প্রায় হাজারখানেক টাকার লোকসান হইল । আমার বিশেষ ভাবনা 
হইয়াছল বাঁঝ বা টাকা ঘাটাতি পড়ে, কিন্তু শেষ পযন্ত হিসাব করিয়া 
দেখা গেল, বরং কিছ টাকা বাঁচিয়াছে, কম পড়ে নাই। 

গয়ায় কংগ্রেসের আঁধবেশন খুবই গুরত্বপূর্ণ হইয়াছল। ইহার 
আগে হইতেই দেশে কাডীন্সল-প্রবেশের জন্য আলোচনা হইতোঁছল। 
সতাগ্রহ-কমিটির রিপোর্টে একটা শোরগোলের সৃষ্টি হয়, কিন্তু কংগ্রেসের 
বিচারের জন্য উহার মীমাংসা স্থাগত ছিল। পণ্ডিত মাঁতলাল নেহর,, 
হাকিম আজমল খাঁ, দেশবন্ধ্ দাশ__ এই তিন প্রধান নেতার মতে, সত্যাগ্রহ 
যখন সম্ভব নয় তখন কাীন্সলে যাওয়ার অনুমাতি থাকা চাই। কিন্তু 
আঁধকাংশ কংগ্রেসীর মতে গান্ধীজীর দেওয়া কার্যক্রমের কোনো পাঁরবর্তন 
করা সংগত নয়। এইজন্য দুই দলেরই লোক আপন আপন দলের প্রাত- 
নাধ গয়া-কংগ্রেসে পাঠাইবার ব্যবস্থা কারয়াছিলেন। এই কারণেই 
শ্রীজয়াকর, শ্রীনটরাজনের মতো প্রধান প্রধান ব্যক্তিও নিজ নিজ প্রদেশের 
প্রাতানীধ নির্বাচিত হইর্তে পারেন নাই। নির্বচনের সময় এমন ব্যাপার 
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যে না হয় তাহা নয়। আমরা জান মিঃ ব্যালফোর এত বৎসর প্রধান মন্ত্রী 
থাকিয়াও পরের বারের নিবচিনে সাধারণ সভ্য পর্যন্ত হইতে পারেন নাই। 
উত্হার পার্ট শবশ্ীরকম হার হারিয়া কতকাঁদন পর্যন্ত বীনজেদের নেতাকে 
পার্লমেণ্টে আর দেখিতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের দেশে তখনও এই 
ধরনের ব্যাপার নূতন। কাজেই ইহাদের পরাজয়ে কাহারও কাহারও মনে 
বড়োই আঘাত লাগয়াছল॥। আমিও তাহাদের একজন। যাঁদও শ্তরীজয়া- 
কর কাউন্সিল-প্রবেশের পক্ষে আর আম উহার বিরোধী, তব, আমার মনে 
হইল বিরুদ্ধমতের হইলেও এইরকম 'বাঁশম্ট ব্যন্তর কংগ্রেসে না আসা 
ঠিক হইবে না- কংগ্রেস যে মীমাংসাই করুক, ইহাদের মতো লোকের 
বন্তব্য ইন্হাদের 'ঈনজের মুখে শোনা কংগ্রেসের পক্ষে প্রয়োজনীয়। তখন- 
কার 'দনে কংগ্রেসের নিয়মমতে কংগ্রেসের সদস্য হইলেই যে-কেহ 
যেকোনো জায়গা হইতে প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পাঁরত। সেজন্য 
চেষ্টাচরিত্র করিয়া আমি শ্ীজয়াকর আর শ্রীনটরাজনকে 1বহারের প্রাতনাধ 
নিবাচিত করাইয়া দিলাম। দুইজনকেই আভাস দিয়া দিলাম এবং তাহারা 
দুইজনেই খুব সন্তুষ্ট হইলেন, আর গয়া কংগ্রেসে আসলেন। 

এই ছোটো কথাটি আম এত সাঁবস্তারে বাঁললাম, তাহার কারণ, 
সেই-সব দিনে বাগবিতণ্ডার 'হাঁড়কে অনেকে বাঁলয়াছিলেন যে পাঁরবর্তন- 
িরোধীরা গান্ধীর নাম ভাঙাইয়া অন্যায় প্রচারপূর্বক কংগ্রেসের ভোট 
জুটাইয়াঁছলেন। কেহ কেহ এমনও বাঁলয়াছলেন যে, পাঁরবর্তনবাদশী 
বালয়া সভাপাঁত হওয়া সত্তেও দেশবন্ধু দাশ তেমন মানসম্মান পাইলেন 
না; তাঁহার অভ্যর্থনা ও সেবায় ব্রাটি করা হইল, কারণ বিহার প্রদেশ 
গান্ধীভন্ত এবং পাঁরবর্তনাবরোধী। এই-সব কথা মর্মে আঘাত দেয়। 
আমরা তো যথাসাধা সেবাঘত্ব অভ্যর্থনার নটি করি নাই। উহার আবাস- 
স্থানে সব দেখাশোনা করার ভার ছিল বাবু দীপনারায়ণ সিংহের উপর । 

ইনি অক্লান্ত পাঁরশ্রম সহকারে সকল কাজ করিয়াছলেন। অবশ্য এটা 
ঠিক যে শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি নিজে বোশ দৌড়ধাপ করিতে 
পারি নাই, কিন্তু অন্য সকলে দিনরাত খাটিয়াছিল। সভাপাঁত ও তাঁহার 
দলের সকলের পাঁরপূর্ণ খাঁতির-যত্র করা হইয়াছিল, কোনো রকম ন্রুটি 
ঘাঁটতে দেওয়া হয় নাই। 

দেশবন্ধু সুদীর্ঘ ও সুচিন্তিত অভভাষণ পাঠ করিলেন। কিন্তু 
তান কাউন্সিলে প্রবেশ করার দিকে অতান্ত বোশ জোর 'দলেন। এ 
বিষয়াট মীমাংসার জন্য আগেই বিষয়ানর্বচিনী কাঁমাটতে পেশ করা হইয়া- 
ছিল, 'কন্তু সভাপাঁত বাঁললেন তাঁহার আঁভভাষণে তো "তান য্ন্ত 
উপাস্থত করিয়াছেন, তবে তাঁহার আঁভভাষণ শেষ হইলে এখানেই বিচার 
করা হউক, কেননা তাহাতে প্রাতাঁনীধরা মশমাংসার বষয় জানবার সুযোগ 



৫০ আত্মকথ। 

পাইবেন ও আপনাদের মতামত কার্যকরী-সাঁমিতিকে জানাইতে পাঁরবেন। 
এইজন্য গোড়ায় সভাপাঁত এই বিষয়ে বাগাঁবতণ্ডার অনুমাঁত দেন নাই। 

পরে কয়েকাঁদন ধাঁরয়া মহা তকাণীবতর্ক চলল, দুই পক্ষেরই লোক সকাল- 
সন্ধ্যা যখনই বিষয়ানবচিনী সমিতির বৈঠকের ফাঁকে ফাঁকে সময় পাইতেন, 
আলাদা আলাদা সভা কাঁরতেন। এঁ-সব সভায় লোকে জের 1নজের 
পক্ষের সমর্থন কারত। খুব গরম গরম তর্ক হইত। 

[বষয়নিবর্চন সাঁমাত ?কন্তু অনেকের মতানুসারে কাীন্সিল প্রবেশের 
প্রদ্তাব নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। সুতরাং এই প্রস্তাবটি সংশোধনের 
রূপেই খোলা কংগ্রসের কাছে উত্থাপন করা হইল। কংগ্রেসও কয়েকাঁদন 
ধারয়া খুব গরম গরম আলোচনা চাঁলল। নির্ধারিত সময় অপেক্ষা দুই- 
তন দিন বোশ সময় লাগয়া গেল। আমও সাধারণ আধবেশনে জোর 
গলায় কাউন্সিলে প্রবেশের বিরোধিতা করিলাম। আমাদের দলের নেতা 
গছলেন শ্রীরাজাগোপালাচাঁর। তাঁনও তখন হাঁপাঁনর রোগ ছিলেন; 
কিন্তু বিষয়ানবচিনী সামাতিতে এবং খোলা কংগ্রেসে দুই জায়গায়ই 1তাঁন 
অদ্ভূত পরিশ্রম করিয়া চমৎকারভাবে নিজের পক্ষ সমর্থন কাঁরলেন। 
শ্রীপ্রীনিবাস আয়েঙ্গার রফার জন্য একটি সংশোধন প্রস্তাব আনিলেন, 
কিন্তু উহা নামঞ্জুর হইল। শেষকালে ঘখন মূল প্রস্তা"বর উপর সকলের 
মত গ্রহণ করা হইল, তখন বহুভোটাধক্যে কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাবাঁট 
অগ্রাহ্য হয়। বোধ হয় প্রবেশের পক্ষে প্রাতনাধদের এক-তৃতনয়াংশ, আর 
গবপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ মত 'দিয়াছিলেন। 

এ কথা মনে করা ভুল হইবে যে 'সাভল ভিসওাঁবাঁডয়েন্স এন.- 
কোয়্যার কাঁমাট বা গয়া কংগ্রেস কাঁমাট কেবল এই এক বিষয়েই 'িবচার 
কারয়াছিলেন। কাঁমাটর রিপোর্টে তো অসহযোগের পুরাপ্ীর কার্যসূচী, 
অর্থাৎ সত্যাগ্রহ, করবন্ধ প্রভাতি যাহার মধ্যে পড়ে সব আলোচনা করা হইয়া- 
ছিল। উপাস্থিত সকল বিষয়েই ইহারা রায় দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই-সব 
বিষয়ের মধ্যে তো মতভেদ ছিল না. কাজেই সেগুলির সম্পর্কে স্থির 
সিদ্ধান্ত করা গেল। গয়া কংগ্রেসেও এ-সব প্রস্তাব মানিয়া লওয়া হয়। 

প্রচারের উপর আঁধকতর জোর দেওয়া হইল। এমন একটা প্রস্তাব 
আঁসিয়াছিল যে সব কিছ বিলাতন 'জানিসই বজজন করিতে হইবে আর 
বরন করার মতো 'জাঁনসের একটি তাঁলকা প্রস্তুত করার জন্য আর 
বিদেশী বজরনের উপায় সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য একটি কাঁমাট গঠন 
করা হউক। বিষয়-নিবচিনী সমিতিতে এই প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়া গিয়া- 
ছিল, কিন্তু কংগ্রেসে ইহা অনেক ভোটে বাতিল হইয়া যায়। কেননা, 
অনেকেই বাঁললেন, প্রস্তাবাট কার্যে পাঁরণত করা যাইবে না, আর 
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ইহাকে কার্যে পরিণত করিলে হিংসাত্বক বৃত্ত জাঁগবার আশঙ্কা 
আছে। 

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এই আঁধবেশনে গ্রহণ করা হয়; 
তখন হইতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নিজে, অথবা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
মঞ্জার অনুসারে, যাহা ছু খণ কাঁরবেন তাহার জন্য স্বাধীন ভারত 
খধণন থাকবে না। কেননা ব্রাটশ সরকার খুঁশমতো খরচ কাঁরয়া ভারতের 
নামে টাকা ধার লয়, আর ব্যবস্থাপক সভা ভারতের প্রীতাঁনাধ সভা নয়। 
এই প্রস্তাবে এদনের আগেকার সব খণ স্বীকার কাঁরয়া লওয়া হইয়া- 
ছিল। এই প্রস্তাবঁট লইয়াও মতভেদ ছিল, কিন্তু বহু ভোটে ইহা গ্রাহ্য 
হইয়া যায়। যাঁদও বষয়াট একেবারেই নৃতন আর এই কংগ্রেসে উত্থাপত 
করার আগে এই বিষয়ে চর্চা মোটেই হয় নাই। 

গয়া কংগ্রেস সত্যগ্রহ অনুসন্ধান কাঁমিটির রিপোর্টের পর আরও 
একট প্রস্তাব মঞ্জুর কাঁরলেন, আত্মরক্ষার জন্য আইনগত যে আঁধকার সে 
পাইয়াছে ব্যাক্তিকে তাহা দিতে হইবে, অর্থাৎ হিংসাবাত্ত যে পযন্ত আইনের 
অনুমোদত, কংগ্রেস তাহা মঞ্জুর কারবে। আর একটি প্রস্তাব দ্বারা 
ঠিক করা হইল যে দেশকে সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত কাঁরতে হইবে, সেই- 
জন্য পণচশ লক্ষ টাকা আর পণ্চাশ হাজার স্বয্ংসেবক সংগ্রহ করা হউক। 
গয়া কংগ্রেসে এইরূপ আরও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। যতদর 
জানি, এই রকম দীর্ঘ আধবেশন আরও কোথাও হয় নাই। 'কন্তু কাউ- 
নিসল-প্রবেশ ব্যাপারে মতভেদের দরুন আর সব ব্যাপার তুচ্ছ হইয়া 
দাঁড়াইল। 

কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গেই গয়ায় খিলাফত কনূফারেন্স 
আর জমিয়ং-উল-উলেমার আঁধবেশনও মহা সমারোহে সম্পন্ন হইল। 
কংগ্রেস কাঁমাটর ন্যায় খিলাফত কামাঁটও একটি অনুসন্ধান সাঁমাত গঠন 
কাঁরয়াছিলেন। সেই কাঁমাঁটও জায়গায় জায়গায় ঘুরিয়া রিপোর্ট 'দিয়া- 
ছিলেন। উহাতেও সেই মতভেদ-- বিশেষ করিয়া কাউীন্সিলে প্রবেশের 
ব্যাপারে । এই দুই প্রতিষ্ঞানই আগে কাীন্সিল-বজনের নিদেশ 'দিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু গয়া কংগ্রেসের সময়ের মধ্যে খাঁলফা আর তুরস্কের অনেক 
কিছু পাঁরবর্তন ঘটয়া গিয়াছিল। তুরস্ক তখন গ্রীসকে হারাইয়া স্ফীত 
হইয়া উঠিয়াছে। সে ঠিক করিল, তাহার সুলতানকে (তিনিই আবার 
খাঁলফা) গাঁদচ্যত কাঁরতে হইবে। 

ইহা লইয়া ভারতাঁয় মুসলমানদের মধ্যে বড়োই চাণ্ল্য দেখা 'দিল। 
তবে আম যতদূর বুঝি, উহারা তুরস্কের এই কাজকে সমর্থনই করিয়া- 
ছিল, কেননা তাহাদের আশা ছিল, এই সূলতান নাকি অন্যের হাতের 
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ঠিক। উহার স্থলে এমন একজন জবরদস্ত খালফা মনোনীত কারতে 

হইবে যাঁহার মধ্যে ইসলামের পাঁবন্ন তীর্থস্থানগ্'ল রক্ষা কারবার শীস্তু 
ও ইচ্ছা দুই-ই বর্তমান। তুরস্ক তো নিজের শান্তর পাঁরচয় 'দয়াছে, 
কাজেই আশা করা যায় নূতন খাঁলফা আপনার কর্তব্য যথাষথভাবে পালন 
কাঁরবে। অবশ্য পরে কয়েক দিন বাদে খালফা পদাটিই উঠিয়া গেল, 
আর তুরস্ক প্রজাতন্ম কায়েম কারল। এ প্রজাতন্দে নায়ক নির্বাচিত 

হইবেন। আজ পর্যন্ত তুরস্কে এই নীতিই বর্তমান। 
মুসলমানদের দ্বিতীয় কথা, আরবের স্বাধীনতা সম্পর্কে। আরব ও 

রক দুয়ের ধর্ম ইসলাম: কিন্তু দুইয়ের জাতি এক নয়, তুরস্ক 
আরবের উপর নিজের রাজ্যশাসন কায়েম কারয়াছল। ইহারাও 
মুসলমান বাঁলয়া অন্য জায়গার মুসলমানেরা ইহার সূলতানকেই খাঁলিফা 
বলিয়া মানিত। জামনিযূদ্ধের সময় তুরস্ক যখন জার্মানির পক্ষ লইয়া 
লাঁড়তে লাগিল, তখন ইংরেজ সরকার আরবকে তুরস্কের বিরোধী করিয়া 
তুলিল ও আরববাসীকে তুরস্কের শাসন হইতে মস্ত করিয়া দল। তবে উহা 
একেবারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হইল না। মুসলমানদের ইচ্ছা, আরব স্বতন্ত্র 
থাকুক, কিন্তু খাঁলফা-নিবচিন সকলে 'মাঁলিয়া করূুক। তাহা কিন্তু করা 
গেল না। পরে অবশ্য তুরস্ক খাঁলফা পদাঁটই লুপ্ত করিয়া দল। আরব- 
দেশকে দেখাশোনা করার ভার পাইল ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। এইভাবে আরব 
আজও সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়- যাঁদও লোকদেখানো ভাবে আমীরের হাতে 
কিছু কিছ অধিকার আছে। 

এই-সব কারণে অল্পাঁদনের মধ্যে ভারতে খিলাফত আন্দোলন ঠাণ্ডা 
হইয়া আসিল। খিলাফত কামাট বহাঁদিন পর্যন্ত বজায় থাকলেও. নামে 
মাই জীবত ছিল। গয়ার কংগ্রেস-অধিবেশনের সময় এই-সব প্রশ্নের 
এমনভাবে মীমাংসা হয় নাই, কাজেই সেখানে পর্যন্ত খিলাফত কন্ফারেন্স 

খুব উৎসাহে ও সমারোহে করা হইয়াছিল। কংগ্রেস অপেক্ষাও ইহার 
মধ্যে উৎসাহ আর প্রাণশন্তি বোশ ছিল, এ কথা বাললেও অত্যান্ত হইবে 
না। ইহার বিশেষ কারণ অবশ্য ছিল তুরস্কের প্রাত 'ব্রাটশের আঘাত আর 
তাহাদের কারসাজি। 
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প্রথম হইতেই পারবর্তনবাদণ ও পারিবর্তনাবরোধা দুই দলের মধ্যে বেশি 
মনকষাকাঁষ চলিতেছিল। কংগ্রেসের আঁধবেশন শেষ হইতেই দেশবন্ধু 
দাশ 'নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমটির সভাপতির পদে ইস্তফা "দলেন। 

করিবেন, এই ঘোষণা করিলেন। এই দলের 'বাশিম্ট নেতাদের মধ্যে ছলেন 

দেশবন্ধূ দাশ, পণ্ডিত মাতিলাল নেহরদ, হাঁকম আজমল খাঁ, শ্রীবঠলভাই 
প্যাটেল, শ্রীকেলকার প্রভতি। দেশবন্ধু দাশ হইলেন উহার প্রধান নায়ক, 
সম্পাদক হইলেন পাঁণ্ডিত মাঁতলাল নেহর্। পারবর্তনাবরোধাঁদের বিশেষ 
আগ্রহ যে দেশবন্ধুই কংগ্রেস কাঁমাঁটর সভাপাঁতি থাকেন, কিন্তু তান রাজ 
হইলেন না। তাঁহার কথা এই ঘে লোকমত তাঁহার 'দকে নয়, এমন 
অবস্থায় সভাপতি তিনি থাকিতে পারেন না। স্বরাজ্য দল দ্বারা তিনি 
অধিকাংশকে তাঁহার নিজের মতে আনিবার চেস্টা করিবেন_ কাজেই সভা- 
পাঁতপদে থাকলে তাঁহার কাজে সাবধা না হইয়া বাধারই সৃষ্টি হইবে। 

যে ওয়ার্কং কমিটি গাঁঠত হইয়াঁছল, তাহাতেও বোৌশর ভাগ পাঁর- 
বর্তনীবরোধী দলের লোক। আমাকে প্রধান সম্পাদক নির্বাচিত করা 
হইল। কাজাঁট আমার পক্ষে বড়োই গুরুভার, কিন্তু বহন কাঁরতেই হইল; 
কারণ আমরাই সকলে মিলিয়া সভাপাঁতির মত অমান্য করিয়াছ, এখন প্রজা- 
তন্তের সাধারণ নিয়ম অনুসারে উহার কাজের ভার সামলাইয়া দেওয়া 
আমার ধর্ম। যাহাই হউক, গয়াতে দেশবন্ধু দাশের কর্মত্যাগপত্র গৃহীত 
হইল না। পূনার্ববেচনা কারবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ কয়া তাঁহার 
নিকটে অনুরোধমূলক এক প্রস্তাব পাশ করা হইল, কিন্তু তানি স্পজ্টই 
বাঁলয়া দিলেন, পূনার্চার আর সম্ভব হইবে না। 

১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে নৃতন কাউীন্সিলের নিরবচিন হইবার 
কথা। স্বরাজ্য দল চিক কাঁরলেন, তাহার আগেই কংগ্রেসে আঁধকাংশের 
মত করাইয়া লইবেন, আর তখন কংগ্রেসের তরফ হইতে 'নিবচিনের জন্য 
লড়বেন। আমরা যে ফয়জন পাঁরবর্তনবিরোধী ছিলাম আমরা ভাবিলাম, 
কংগ্রেস তো এই বিষয়ে বিচার করিয়াই দিয়াছেন, এখন চাই পূর্ণ উদ্যমে 
গঠনমূলক কাজ করিয়া যাওয়া। কিন্তু কার্যত ইহা চোখে দেখা গেল না; 
কেননা কাউন্সিল-প্রবেশ সম্বন্ধে বাদবিবাদ তখন বেশ চঁলতেছিল। 

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কাঁমাটর বৈঠকে তো ঠিক হইল যে গঠনমূলক 
কর্মসূচীতে বিশেষ মন দিতে হইবে, আর কংগ্রেসের নির্দেশ অনযায়ণ 
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পণচশ লক্ষ টাকা আর পণ্চাশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া দিতে 
হইবে, যেন সত্যাগ্রহ শুরু কাঁরয়া দেওয়া যায়। 'কন্তু ইহা কি সহজে 
আর শান্তিতে হইবার! কংগ্রেসের আধবেশনের অল্প দন পরেই মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ প্রমূখ কয়েকজন নেতা জেল হইতে ছাড়া পাইলেন। 
বিহারের নেতাদের মধ্যে মৌলবী মহম্মদ শফী আর বাব শ্রীকৃষ্ণ িংহও 
এই সময় জেলের বাহরে আসলেন! মৌলানা আজাদ সাহেব জেল হইতে 
বাহরে আঁসয়াই দুই দলের মধ্যে একটা রফার জন্য চেষ্টায় নযুস্ত 
হইলেন। গয়া কংগ্রেসের পর তাঁহাকে ওয়াক কাঁমাঁটর মেম্বার মনো- 
নীত করা হইয়াছিল, ওয়ার্কং কমিটির বৈঠকে তান রফার কথা পাঁড়লেন 
আর কাঁমাঁট উহা মঞ্জরও করিলেন। স্বরাজদলের সকল নেতা;দর সঙ্গে 
তখনও পর্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ কথা হয় নাই, তবে তানি যত দুর বুকিতে- 
ছিলেন, দলের লোকেরাও এই রফার কথায় রাঁজ। কাজেই 'স্থর হইল 
যে ফেব্রয়ারর শেষ সপ্তাহে ওয়াঁক্ং কম্টি আর 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস 
কি?ির সভায় এই রফার কথার বিচার হইবে । এই মধ্যস্থতার কাজটি 
সম্পন্ন কারতে চান বলিয়া মৌলানা সাহেব ওয়ার্কং কাম'ট হইতে পৃথক 

রাঁহলেন, কারণ তাহাতে তাঁহার নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সাবধা হইবে। 
ফেব্রুয়ারর শেষে প্রয়াগে সভা হইল। দেশবন্ধু দাশ সভাপাঁতর 

আসন গ্রহণ করিলেন। এঁ বৈঠকে রফার কথা স্বীকৃত হইল। শর্ত 
হইল : ১। ৩০শে এপ্রল পরন্ত কাডীন্সল-প্রবেশ সম্বন্ধীর প্রচার বন্ধ 
থাকবে; ২। দুই দল নিজের নিজের কার্কক্রমের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে যে 
কাজ করিতে চায় কারবে, কিন্তু একে অন্যের কাজে বাধা 'দবে না: ৩। 
গয়া-কংগ্রেসেন নিদেশি অনুযায়ী পাঁরবর্তনাবরোধীরা সতাগ্রহের জন্য 
টাকা ও ভলা-্টয়ার সংগ্রহ কারবে: ৪1 রচনাত্মক কাক্ত ও অন্য যে-সকল 
কাজে দুই পক্ষের মতের এক্য আছে সেই সকল কাজের জন্য পাঁরবর্তন- 
বাদী, পাঁরবর্তনাবরোধী দুই পক্ষই সহযোগিতাপূর্বক টাকা তুলিবে আর 
কমাঁ সংগ্রহ কারবে: &। ৩০শৈে এীপ্রলের পর দুই পক্ষই যেমন ভালো 
বূঝিবে তেমনভাবে আপন কর্মসূচ অনুসারে কাজ কাঁরতে পাঁরবে। 

এই নিদেশি অনুসারে শ্রীরাজাগোপালাচারর সঙ্গে আমি 'বাভন্ন 
প্রদেশে ঘ্রিলাম। তাহার পূর্বে অবশ্য আমার নিজের প্রদেশাট ঘারয়া 
আসর়াছলাম। 'বাঁভন্ন প্রদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান বোৌশ' ছিল না, এই উপলক্ষে 
অনেক জায়গায় যাওয়ার ও তাহাদের কর্মকতাঁদের সঙ্গে পাঁরচয়ের সুযোগ 
মিলিল। অনেক টাকাও তৃলিলাম। যেখানেই গিয়াঁছ, গঠনমূলক কাজের 
উপর বিশেষ জোর দিয়াছ। রাজাজনও বন্তৃতা দিতেন, তাঁহার মতো 
তীক্ষণবাদ্ধি প্রাতিভাশীল আর কুশলী বস্তা কমই আছে। বক্তৃতার সময় 
তাঁহার বেশ গলা ওঠে না, হাত-পা-ও বোঁশ নাড়েন না। আস্তে আস্তে 
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শব্দগুলির মধ্যে যান্তর জাল বস্তার কাঁরয়া শ্রোতাদের সম্মুখে হাজির 
করেন আর লোকে মুষ্ধ হইয়া শোনে। তাঁহার বন্তৃতার পর মনে হইত, 
ইহার পর আম আর ক বালব, চুপ কারয়া থাকাই ভালো-_ বাঁলতে গেলে 
হয়তো উহার বন্তৃতায় লোকের মনের উপর যে প্রভাব পাঁড়য়াছে তাহা 
মৃদু; হইয়া পাঁড়বে। 'কন্তু লোকের ইচ্ছা, আঁমও কিছু বাল। আম 
বাঁচবার একটা উপায়ও পাইয়া গেলাম। রাজাজী ইংরেজীতে বাঁলতেন, 
কেননা তান হিন্দী বাঁলতে পারেন না। আম চট কাঁরয়া ঠিক কাঁরলাম, 
উদ্হার অভভাষণাঁটই অনুবাদ করিয়া বাঁলব। ইহাতে ভালোই হইত. কারণ 
তাহা না হইলে তখন সভার মধ্যে দোভাষী খধাঁজয়া ফাঁরতে হইত, আর 
দোভাষী পাইলেও হয়তো তাহার অনুবাদ ঠিক ঠিক হইত না। অথচ 
রাজাজীর বিচারশৈলীর সঙ্গে আম সূপাঁরচিত, আর উহার বলার 
ভাঙ্গাঁটও আমার বেশ জানা ছিল। কাজেই আম এক লে দুই কাজ 
সারলাম, তাঁহার বন্তুতারও ভাষান্তর হইল, আমও বাঁচিয়া গেলাম। উনি 
ইংরেজীতে এক-একটা বাক্য বালতেন আর আমি তাহা তমা করিয়া 
দিতাম। তাহাতে আমার কাজের সূবিধা হইত আব লোকেও সব কথা 
ভালোভাবে বুঝিতে পা'রত। প্রায় সব সভাতেই যেখানে হিন্দী তজণমার 
দরকার পাঁড়ত আম এই রকম কাঁরতাম। ভাষান্তর করা কাঁঠন কাজ, 
বিশেষ যাঁদ তৎক্ষণাতই তাহা করিতে হয় আর যাঁদ বস্তা ধারা- 
প্রবাহের মতো বাক্যধারা ঢাঁলয়া চলেন। কিন্তু আম এ কাজে পটু 
ছিলাম। আম কলিকাতা হাইকোর্টে দেখয়াছিলাম একজন দোভাষী 
সাক্ষীর জেরার সময় ব্যারিস্টারের সওয়াল আর সাক্ষীর জবাব এই দুইয়ের 
এমন চমৎকার তমা করিতেন যে কেবল শব্দের অর্থ নয়, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার 
ঢঙাট পর্যন্ত অন্য ভাষায় ঢালিয়া দিতেন। 

কয়েক বংসর পরে আমি একবার ইউরোপে যাই, তখন সেখানে যৃদ্ধ- 
বিরোধী এক আন্তঃরাস্ট্রীয় কনফারেন্সে যোগ 'দিয়াছিলাম। সেখানে 
একটি আশ্চর্য চমৎকার দোভাষী দেখিয়াছিলাম। লোকটি জামমনি। বয়স 
২৪।২৫ বৎসরের বেশ নয়। কিন্তু ইংরেজী, ফরাসি, জার্মনি আর 
এসপেরেন্টো ভাষায় 'বিলক্ষণ পঁণ্ডিত। কোনো বন্তা এই চার ভাষার যে- 
কোনোঁটিতে বক্তৃতা করার সঙ্গে সঙ্গে সাত্কোতিক লিপিতে (9707৮7709) 
সারা অভিভাষণাট 'লখিয়া লইত। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর দাঁড়াইয়া উঠিমা 
সে এ শনঘ্রলিপিতে লাখিত কাঁপাট হাতে লইয়া বাঁক তিন ভাষায় তমা 
করিয়া দিত। অনুবাদ কতটা খাঁট হইত তাহা তো আমি বাঁলতে পারি 
না কারণ আমি তো ইংরেজী ছাড়া আর এঁ তিনের কোনো ভাষাই 
জানতাম না। কিন্তু যেরকম বিশহদ্ধ ইংরেজীতে সে তজর্মা কাঁরত 
তাহাতে মনে হয় অন্য ভাষাও নিশ্চয় শুদ্ধই বাঁলত। তা ছাড়া, চারাট 
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ভাষায় যে এমন অনর্গল ও শুদ্ধ কথা বাল্ততে পারে সে কেনই বা তরজমা 
ভুল কাঁরবে। উহার সঙ্গে পাঁরচয় হওয়ার পর "জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া- 
ছিলাম সে সংস্কৃতও জানে আর তখন একটি সংস্কৃত বই জার্মান ভাষায় 
অনুবাদ কারতোছল। এই ভাষান্তরের কথায় আমি অনেক দুরে আসিয়া 
পাঁড়য়াছ! 

এঁবারকার ভ্রমণের ফলে গঠনকর্মের প্রাত লোকের মনে কছু আগ্রহের 
সণ্টার হইল, কিন্তু কাজ তেমন বোৌশ আগাইল না। দুই-তন মাসের 
ভিতর এমন কিছ কাজও দেখানো গেল না। তের লাখ আন্দাজ টাকা 
উঠিল, িন্তু পশচশ লাখ পুরিতে তখনও বাঁক। স্বরাজ্যদলের স্বাবধা 
হইল। উহারা আমাদের পরাজয়ের প্রস্তাব পেশ কারল এবং 'নজেদের 
কর্মসূচী প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা কারতে লাগল। 
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একাদকে আমরা যখন দেশময় সফর করিতে ব্স্ত, অন্য দিকে তখন 
হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া বেশ বাঁড়য়া উিয়াছে। মূলতানের কথা 
উপরে বাঁলয়াছ, সেখানে তখন পধন্ত অজ্পস্বল্প মনোমালন্য চাঁলিতে- 

ছিল। সেইজন্য মৌলানা সাহেব জেল হইতে ছাড়া পাইয়া ওয়ার্কং 
কঁমাটর যে বৈঠকে যোগ 'দিয়াছিলেন তাহাতে ঠিক হইয়াছিল যে সেখান- 
কার ঝগড়া মটাইবার জন্য মালব্যজীর সঙ্গে মৌলানা সাহেবও মুলতান 
যাইবেন এবং এ কলহ নিষ্পাত্তর চেম্টা কারবেন। ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের 
সাহায্যের জন্য কংগ্রেস হইতে দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করাও হইয়াছিল, 
কিন্তু ইতিমধ্যে ঝগড়া কেবল মূলতানেই আবদ্ধ রাহল না, অমৃতসরের 
অবস্থাও খারাপ হইয়া পাঁড়ল। আমরা এ সফরের সময় পাঞ্জাবের অনেক 
জায়গায় 'িয়াছলাম। দেশবন্ধূ দাশ, পাঁণ্ডত মাঁতলাল নেহরু, হাঁকম 
আজমল খাঁও বরাবর চেষ্টা করিতেছিলেন। ডান্তার আনসারি প্রভৃতির 
সঙ্গে মিলিয়া তাঁহারা চেম্টা করিতেছিলেন যে িন্দ:ু-মুসলমানের মধ্যে 
একটা রফা করা হউক, যাহাতে সমস্ত দেশের বিকল চিত্ত আবার সমস্থ 
সবল হয়। কিন্তু তাঁহাদের এ চেস্টা সফল হয় নাই। 

পাঞ্জাব সফরের সময়েই, লাহোরে যখন দেশবন্ধু দাশ ছিলেন তখন, 
তাঁহার সঙ্গে রাজাজী আর আমার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে স্থায়ী নিম্পান্তর 
উদ্দেশ্যে দেশবন্ধু প্রস্তাব করিলেন যে, কংগ্রেসের কাজ কয়েকাট বিভাগে 
ভাগ করিয়া এমন সব লোকৈর উপর ভার দেওয়া হউক, যাহাদের এ কাজে 



স্বরাজ্য দলের সঙ্গে রফার বিফল প্রয়াস ২৫৭ 

বিশেষ উৎসাহ বা আকর্ষণ আছে। যেমন রান্্রীয় শিক্ষা, খাঁদপ্রচার, 
কাউন্সিল বিভাগ, বিদেশে প্রচার, শ্রীমক-সংগঠন, অস্পৃশ্যোদ্ধার, সত্যাগ্রহ 
ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্যে পাঁচ-ছয় কোট টাকাও তোলা হউক। 

পাঞ্জাব হইতে আমরা পুনায় গেলাম_ সেখানে ওয়াক কাঁমাটর বৈঠক 
হইল। এ কাট দেশবন্ধুর এই প্রস্তাব কার্যকরী হইবে না মনে কারয়া 
নামঞ্জুর কাঁরলেন। আঁধবেশন চাঁলতেছে এমন সময় দেশবন্ধূ প্রভীতির 
শনকট হইতে তার আসল যে পাঞ্জাবের পাঁরাস্থাতি আলোচনার জন্য 
আঁবলম্বে প্রয়াগে ওয়ার্কং কমিটির এক আঁধবেশন করা হউক। আমাদের 
কার্কক্রম ৩০শে এীপ্রল পর্যন্ত 'নার্দস্ট রাহিয়াছে, এ অবস্থায় উহা স্থাঁগিত 
রাঁখয়া এত তাড়াতাঁড় ওয়ার্কং কাঁমাটর আধবেশন করা সম্ভব নয়। 

কিন্তু রাজাজ মারফত বাঁলয়া পাঠানো হইল, যাহা মনে হয় উদ্হারা 
করুন, দরকার হইলে ওয়ার্ক কাঁমাঁটর বৈঠকও ডাকতে পারেন। রাজাজী 
সেখানে গেলেন এবং দেশবন্ধ দাশ প্রভাতির সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা হইল। 
কিন্তু আলোচনা শেষ হইতে পাঁরল না; এজন্য কিছ কথা দিল্লিতে 
হাঁকম আজমল খাঁর সঙ্গে হইল। এইভাবের যাহা-কিছু আলোচনা 
হইয়াঁছল রাজাজী সমস্ত নোট কাঁরয়া হাকিম সাহেবের হাতে "দিলেন, 
যাহাতে তান দেশবন্ধূ দাশ ও পাঁণ্ডিত নেহরুর রায় লইতে পারেন। এ 
নোটের আর এক কাপ লইয়া ওয়ার্কং কাঁমাঁটর অন্য মেম্বারদের সঙ্গে 
দেখা কারবার জন্য রাজাজন স্বয়ং বোম্বাই গেলেন। এই প্রস্তাবে না মত 
[দিলেন মাঁতলালজা, না সদরি বল্পভভাই আর শেঠ যমুনালালজী। “কিন্তু 
এই ব্যাপারে এমন কিছ 'িছ7 কথা বাহির হইল যেন পাঁরবর্তন- 
বিরোধীরাই প্রস্তাবটি নামঞ্জুর করিয়া দিল। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুও 
এইজন্য পাঁরবর্তনাবরোধাীদের, যাঁদও 'তাঁন নিজে এইদলেরই একজন, 
প্রীত কিছ অসন্তুষ্ট হইলেন। কাগজেও কড়া টিপ্পনী বাহর হইল। 

পাঁণ্ডত মতিলালজী স্বরাজ্য-দলের তরফ হইতে প্রচার শুরু করিয়া দিলেন। 
মে মাসের শেষে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে বৈঠকে এই রফার 
[বচারের কথা ছিল তাহাতে তিনি নিজে ঘাইবেন না ঘোষণা করিয়া দিলেন 
আর তাঁহার অন্ুগামীদগকেও যাইতে নিষেধ কারয়া দিলেন। 

াজেদের মধ্যে এই বিবাদের জন্য সারা দেশ ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 
কোনো কোনো প্রাদেশিক কামিটি 'নম্পীত্তর পক্ষে মত 'দিলেন। পাঁরবর্তন- 
1বরোধীদের মধ্যে শভ্রীমতাঁ নাইড়ু ও ডাঃ আনসার ছিলেন মিটমাটের পক্ষে । 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গয়া কংগ্রেসের সময় জেলে ছিলেন, এখন ছাড়া 
পাইয়া বাহরে আসলেন, তাঁহারও মত িটমাট হউক। এইরূপে িট- 
মাট করার অনুকূলে আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়া উঠিল। ফলে স্বরাজ্য- 
দলের লোকেরাও বোম্বাইয়ে যে নাখিল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর বৈঠক 

৯৭ 
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হওয়ার কথা তাহাতে যোগ দেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করিল এবং যোগ 
দিল। এই বৈঠক ছিল মে মাসের শেষে। ওয়াঁকৎ কামিটির পক্ষ হইতে 
প্রস্তাব করা হইল যে কংগ্রেসের বিশেষ আঁধবেশন ডাকা হউক অবশ্য যাঁদ 
স্বরাজাদল এ কংগ্রেসের নির্ণয় মানিয়া লইতে প্রস্তুত থাকে । দেশবন্ধু 
দাশ এ আধবেশনের সভাপাঁত ছিলেন, তিনি বাঁলয়া দিলেন যে স্বরাজা- 
দল এ কংগ্রেসের নিদেশমতো কাজ কাঁরবেই এমন কথা তান দিতে পারেন 
না। ওয়ার্কং কাঁমাট তখন প্রস্তাবাঁট উঠাইয়া লইলেন। উপস্থিত সদস্যেরা 
আরও কয়েক প্রস্তাব আনয়াছলেন, তাহার মধ্যে একাঁটর প্রস্আাবক 
্রীপদ্র-যোত্তমদাস ট্যা্ডন ও সমর্থক ছিলেন পাঁণ্ডিত জওহরলালজ। 
তাঁহাদের প্রস্তাবের বিষয় ছিল যে, দেশের মধো যখন এমন কেহ কেহ 
আছেন যাঁহারা কাউন্সিলের 'িবচিনে যোগ দিতে ইচ্ছুক তখন নিজেদের 
মধ্যে এই বিরোধ মিটাইবার জন্য গয়া কংগ্রেসের নিদেশি অনুযায়ী 
কাউন্সিল-প্রবেশের বিরোধী প্রচার যেন না করা হয়। কেহ কেহ আপাতত 
তুলিলেন, গয়া কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিরোধ এই প্রস্তাব অবৈধ (০৪৫ ০1 
97067), কিন্তু দেশবন্ধু দাশ এই আপাঁত্ত মানতে রাজ হইলেন না, 
প্রদ্তাবাঁট বৈধ বাঁলয়া দিলেন। অল্প ভোটে প্রস্তাবাট গৃহীত হইয়া 
গেল। আমরা যাহারা গয়া কংগ্রেসে ওয়াকৎ কামাটর মেম্বার নির্বাচিত 
হইয়াছলাম, পদত্যাগ কারয়া সায়া আঁসলাম। দেশবন্ধু দাশের রায় 
অনুসারে নূতন ওয়ার্ক কামিট গাঁঠত হইল। উহার মধ্যে গেলেন এমন 
লোক যাঁহারা না ঘোর পাঁরবর্তনবাদী, না ঘোর পাঁরবর্তনাবরোধা, অর্থাৎ 
ঘাঁহারা চান 'মিটমাট। ডান্তার আনসারি সভাপাঁতি আর পাঁণ্ডিত জওহর- 
লাল সম্পাদক মনোনীত হইলেন। 
রাজাজী এই: প্রস্তাবে খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার মতে, এই- 

ভাবে চললে কংগ্রেস আত্মঘাতী হইবে। তাঁহার মতে, হয় কাউন্সিলে 
যাইবার জন্য সোজা অনূমতি দেওয়া হউক আর 'িবচিনের জন্য তোড়- 
জোড় করা হউক, নতুবা ইলেকশন বর্জন কর, আর জনসাধারণের মধধ্য 
সেইরূপ প্রচার কর। 'নাঁখলভারত কংগ্রেস কমাট এই দুইয়ের কোনো 
পন্থাই লইলেন না. স্বরাজ্যদলকে প্রচারের অনুমাঁত দেওয়া হইল, ইলেক- 
শনে দাঁড়াইবার অনুমাতও দেওয়া হইল, অথচ উহার উপর কংগ্রেসের 
কোনো বাধ্যবাধকতা থাঁকল না। অপর ঈদকে নিবচিনবরোধীদের মুখ 
বন্ধ রাখিতে হইবে। অতএব এই প্রস্তাব মানা চলে না, বিশেষত গয়া 
কংগ্রেসে তো কাউন্সিল-বরোধী প্রচারের অনূমতি দেওয়া হইয়াছল। 
এমন আশঙ্কা নাই যে আধিকাংশ সংবাদপন্্র ছিল কাউীন্সল-প্রবেশেরই 
পক্ষে। কংগ্রেসেরও অনেক লোক এই বিবাদ হইতে সরিয়া পঁড়িল। 
বহুজনের কাছে এই মাঝামাঁঝ রফার কথাটা ভালোই লাগিল। নৃতন 



জ্বরাজ্য দলের সঙ্গে রফার িফল প্রয়াস ২৫৯ 

ওয়াকং কাঁমাট ঘোষণা করিলেন যে গয়া কংগ্রেসের কাীন্সিল-বর্জন 
প্রস্তাবই কায়েম আছে, এই প্রস্তাবে কেবল এই বিষয়ের প্রচারই বন্ধ 

কারতে বলা হইয়াছে। আমাদের বিহার প্রাদেশিক কাঁমাটর পক্ষ হইতে 
আমরাও এই রায় দিলাম। কিন্তু অন্য কয়েকাঁট প্রাদোৌশক কমিটি 
1বরোধতা করিল, এই প্রস্তাবকে গয়া কামাঁটর 'নরশের ?গবরোধশ মনে 
করিয়া তাহারা ইহা মাঁনল না। 

বোম্বাইয়ের এই বৈঠকের পর দেশের মধ্যে এই বিতণ্ডা আরও জোরে 
চলিতে লাগল। যে মতভেদ চাপা 'দবার জন্য বোম্বাইরে প্রস্তাব করা হইল 
তাহা আরও তশর হইয়া উঠিল। দেশবন্ধু দাশ বোম্বাই হইতে মাদ্রাজ 
সফরে গেলেন, কয়েক জায়গায় তান আতিশয় কঠোর ও উত্তেজনাপূর্ণ 
বন্তুতা কারলেন। এক বন্তৃতায় লর্ড রোডং-এর সঙ্গে আপসের ইঙ্গিত 
কাঁরয়া তান বলেন, সেবারকার সত্যাগ্রহে গভনমেন্ট ভয় পাইয়া 'গিয়াছল, 
উহারা যাচয়া পরামর্শ করিতে আঁসিয়াঁছল, আমার কাছে কয়েকাঁট শর্ত 
বাঁলয়া পাঠায়, আম হেডকোয়াটার্সে অর্থাৎ গান্ধীজীর কাছে উহা পাঠাই, 
কিন্তু 'তাঁন সব মাট কারয়া দেন 0১017150210. 1001511)2172560), আর 

আমাদের সকলকে চরখা ঘুরাইতে বলেন। এই উপলক্ষে পরানো কথা 
আবার ডীঁঠয়া পাঁড়ল। শ্রীযুত্ত কৃষ্দাস ক কাঁরলেন, দেশবন্ধ্ গান্ধীজন 
আর পণ্ডিত মালব্যজী পরস্পরের মধ্যে যে-সকল তার করিয়াঁছলেন, 
সেগুলি কাগজে ছাপাইয়া দিলেন। পণ্ডিত শ্যামসূন্দর চক্রবত 
মালব্যজঈ, আর মৌলানা আজাদ যাঁহারা এই আলোচনায় যোগ দয়াছলেন, 
1নজের 'নজের বন্তব্য খবরের কাগজের মারফত বাহর করিয়া 'দিলেন। 

দেশ জাঁড়য়া নূতন ধারায় কটুত্বপূর্ণ প্রবল বাদাবতণ্ডা চলিল। ফলে 
কার্যকরা সাঁমাতির কেহ কেহ আবার নাঁখল ভারত কাঁমাটির আঁধবেশনের 
জন; জোর করিতে লাঁগলেন। একাঁটি আঁধবেশন তো জুনের শেষে নাগ- 
প্রে হইয়া গেল। সেখানে স্থির হইল, কংগ্রেসের বিশেষ আঁধবেশন 
কাঁরতে হইবে, সেখানে এই কাীন্সিল-প্রবেশ সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা করিতে 
হইবে। ওয়াঁরক্কং কামাটর দিক হইতে এই আঁধবেশনে এক প্রস্তাব করা 
হইল, তাহার আভিপ্রায় এই ছিল যে. যে-সব কামাঁট বোম্বাইয়ের নাখল 
ভারত কমিটির নির্দেশের বিরুদ্ধে রব তুলিয়া কংগ্রেসের অনুশাসন ভঙ্গ 
কাঁরয়াছে, তাহাঁদগের জন্য শাস্তমূলক ব্যবস্থা করা হউক । এই-সব কাঁমাটির 
মধ্যে প্রধান ছিল তাঁমলনাদ কমাঁট, আর এই প্রস্তাবের বিশেষ লক্ষ্য 
শ্রীরাজাগ্োপালাচাঁর। ইহা লইয়া প্রবল গবরোধ বাঁধয়া উাঁঠল। বলা 
হইয়াছিল, ইনি নাঁখল ভারত কমিটর প্রস্তাবের বিরদ্ধে কাজ কারিয়াছেন। 
আমাদের মতে 'নাঁখল ভারত কংগ্নেস কাঁমাটর প্রস্তাবটাই কংগ্রেস 
সিদ্ধান্তের প্রাতকূল, সূতরাং আমাদের বন্তব্য, রাজাজী তাঁহার কাজে 



৬০ আত্মকথ। 

কংগ্রেসের নিদে'শই পালন কারয়াছেন। অনেক রান্র পর্যন্ত ঝগড়া চলিল, 
আমাকে রাজাজার পক্ষ লইয়া বন্তৃতা করতে হইল। যাঁদও ১৯৯১১ হইতে 
আম বরাবর 'নাঁখল ভারত কামিটর সদস্য ছিলাম, কন্তু খুব কমই মুখ 
খুালতাম। সত্যাগ্রহ কাঁমাটর রিপোর্টের ব্যাপার আর গয়া কংগ্রেস ছাড়া 
কখনও কংগ্রেসে বা নীখল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে কছ বাঁলয়াছি বাঁলয়া 
মনে পড়ে না। গয়ায় আম 'হিন্দীতেই বন্তৃতা কার; নাগপুরে ইংরেজীতে 
বলাই ঠিক মনে হইয়াছিল, কেননা সেখানে দাঁক্ষণ ভারত ও অন্যান্য হিন্দী- 
না-জানা প্রাতানীধদেরই বৌশ বুঝাইবার প্রয়োজন ছিল। রাজাজী নিজে 
বোশ বলিতে চাহতেন না। আম সম্ভবত ওখানেই প্রথম ইংরেজীতে 
বন্তৃতা কার। উহা লোকের উপর বেশ কাজ করিল। স্বরাজ্যদলের 'বড়ো 
পাণ্ডা ও রাজাজীর পক্ষের বিরোধী শ্রীসত্যমূর্তি আমার কাছে আঁসয়া 
প্রশংসা করিয়া বললেন, 'আমি তো জানতাম না আপাঁন এমন সূন্দর 
ইংরেজীতে বাঁলতে পারেন।' ফলে প্রস্তাবাঁট অগ্রাহ্য হইল। 'নন্দাত্মক 
প্রস্তাব বাতিল হইলে ওয়ার্কং কামাট পদত্যাগ কাঁরল, আর নৃতন কাটি 
গঠিত হইল। আমরা আবার ওয়াকিং কমিটিতে গেলাম, শ্রীবেঙ্কটাপ্পা 
সভাপতি আর শ্রীগোপাল কৃষ্কায়া হইলেন সম্পাদক। বিশেষ আঁধবেশনের 
স্থান নিবচিনের ভার ওয়ার্কং কাঁমাটর উপর দেওয়া হইল। কয়েকাঁদন 
পরে তাঁহারা ঠিক কাঁরলেন উহা দিল্লিতে হইবে। নাখল ভারত কাঁমাটি 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে এই বিশেষ আধবেশনের সভাপাতি 
ীনর্বাচিত কারিলেন। 

পতাকা-সত্যাগ্রহ ও গান্ধ-সেবাপংঘ 

দিল্লীর বিশেষ আঁধবেশনের বিষয়ে কিছু বলার আগে নাগপুর-পতাকা- 
সত্যাগ্রহের কথা বলা দরকার। জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে ১৯২৩ সালের 
১৩ই এীপ্রল জাতীয় পতাকাসহ একটি 'মাঁছল বাহির করা হইল । মধ্য- 
প্রদেশের সরকার জব্বলপুর আর নাগপুরের সাঁভল লাইনে এই 'মীছলের 
প্রবেশ নিষেধ কাঁরয়া দিলেন। এই আদেশ না মানায় জব্বলপুরে পণ্ডিত 

সুন্দরলাল প্রভীতকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাতে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইয়া 
উঠিল এবং সত্যাগ্রহ কারবার কথা আরম্ভ হইল । 

বড়ো বড়ো নেতারা সকলেই সত্যাগ্রহের 'বিরুদ্ধে। তাঁহারা বাঁলতে 
লাগিলেন, কাউন্সিল প্রবেশকে হেয় কারবার জন্য পাঁরবর্তনাবরোধীদের 



পতাকা-সত্যাগ্রহ ও গান্ধী-সেবাসংঘ ২৬১ 

এই চাল। যাহা হউক, ১লা মে হইতে নাগপুরে সত্যাগ্রহ শুরু হইয়া 
গেল। এ আন্দোলনের নেতা হইলেন শেঠ ঘমুনালালজী। সত্যাগ্রহের 
জন্য ইচ্হারা এক-এক দল লোককে জাতীয় পতাকা হাতে 'মাঁছল কাঁরয়া 
াসভিল লাইনের 'দিকে পাঠাইতে লাগিলেন। এক জায়গায় পেশীছিলে 
সরকারের পক্ষ হইতে বাধা দেওয়া হইত, আর বাধা না মানলে গ্রেপ্তার 
করা হইত। দিনের পর দিন এইরুপ চাঁলল, বহ্ লোক এইভাবে গ্রেপ্তার 
হইয়া জেলে গেল। সত্যাগ্রহের বাতাঁ সারা দেশে ছড়াইয়া পাঁড়ল, আর 
নানা স্থান হইতে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক নাগপুর আসতে লাগল। 
কয়েক দিন পরে শেঠ যমুনালালজনও গ্রেপ্তার হইলেন। তখন সদরি বল্লভ- 
ভাই নাগপুরে আসিয়া নেতৃত্ব গ্রহণ কারলেন। আম বিহারে স্বেচ্ছাসেবক- 
দল গঠন করিয়া নাগপুরে তাঁহার কাছে পাঠাইতে লাগলাম। আম 
নিজেও তাঁহার সঙ্গে কয়েক বার নাগপুরে গেলাম। সত্যাগ্রহের জন্য 
দেশে সাড়া পাঁড়য়া গেল। এখন মনে হইল, এবার বোধহয় সদরিজণও 
গ্রেপ্তার হইবেন, সেইজন্য আমার নাগপুর যাওয়া আরও দরকার হইয়া 
পাঁড়ল। 

এইভাবে সমস্ত দেশ হইতে হাজার হাজার সত্যাগ্রহী নাগপুর গেল 
আর ধরা দিল। পারাস্থাত ঘোরালো হইয়া উঠিল। শ্রীবঠলভাই 
প্যাটেল, 'যাঁন স্বরাজ্যদলে আছেন, নাগপুর আঁসয়া সদরিজীকে সাহায্য 
কারতে লাগলেন। সরকার দৌখলেন, এই সতাগ্রহ আন্দোলন আর 
বাঁড়তে দেওয়া ঠিক হইবে না। এইজন্য িঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে কিছ 
কথাবাতাঁও হইল । একদিন জাতীয় পতাকাসহ 'মিছিলকে সিভিল লাইনে 
প্রবেশ করিতে দিয়া সত্যাগ্রহ বন্ধ করিয়া দিলেন। আম সেই সময় নাগ- 
পঢ্রে। শেষের দিনে খুব সমারোহে মিছিল বাহির হইল। বহু লোক 
পতাকা হাতে উহাতে যোগ দিল। বিঠলভাই আর সদরের সঙ্গে আমিও এ 
দলে ছিলাম। মিছলাঁট শান্তিপূর্ণভাবে সিভিল লাইন হইয়া ফিরিয়া 
আসিল, সত্যাগ্রহ বন্ধ করা হইল আর কয়েদঁদেরও ছাঁড়য়া দেওয়া হইল। 

এই সত্যাগ্রহের প্রভাব অন্যান্য জায়গার উপরও বেশ ভালোই হইয়াছিল । 
বিহার হইতে অনেক সত্যাগ্রহী নাগপুর 'িয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 

হরদেব 'সংহ নামে একজনের নাগপুর জেলেই মৃত্যু হয়। আম সেই 
দিন এখানেই ছিলাম। জেল হইতে তাঁহার শব আমাদের দেওয়া হইয়া- 
ছিল। আমরা সকলে 'ালয়া তাঁহার সংকারাঁদ কাঁরলাম। সদারজর 
সঙ্গে আগেই পাঁরচয় ছিল, 'কন্তু নাগপুরে যে ঘাঁনম্ঠতা হইল তাহা 
আমার জীবনের সুখের স্মাতগ্বীলর মধ্যে চিরজাগরূক থাঁকবে। তাঁহার 
কর্মকুশলতা, গাম্ভীর্য আর নেতৃত্ব-শন্তির উপর আমার অসাম শ্রদ্ধা 
জীন্মল। আর সেই শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়তে লাঁগল। সেখানে তাঁহার 
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কাছে যে ভালোবাসা ও বিশ্বাস আম লাভ করিয়াছিলাম আমার প্রতি 
আর বহারবাসীদের প্রীত তাহা বরাবর এভাবেই অটুট রাহয়াছে। 

এ সময়েই শেঠ যমুনালালজীর ধারণা হইল যে পাঁরবর্তনবাদী আর 
পাঁরিবর্তনাবরোধীদের এই ভেদ চালতে থাঁকলে দেশে গঠনকর্মে শাথলতা 
আঁসবে। অতএব এমন একাঁট সংস্থা স্থাঁপত করা হউক যাহাতে গঠন- 
মূলক কাজের উপর বোঁশ জোর দেওয়া যাইবে, আর সেই অবস্থার মধ্যে 
বৌশর ভাগ এমন লোক লওয়া হইবে যাহারা গান্ধীজীর 'সদ্ধান্ত মানয়া 
চালবে। এই প্রাতিষ্ঠানাটর নাম হইল গান্ধী-সেবা-সংঘ। শ্রীরাজা- 
গোপালাচারি, সদরি বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীগতগাধররাও দেশপান্ডে, শেঠ 
যম্নালাল বাজাজ প্রমূখ উহার পাঁরচালক-মণ্ডলের সদস্য হইলেন। 
আমিও উহার মধ্যে ভার্ত হইলাম। যতাঁদন এই সংঘ এই আদর্শে স্থির 

ছিল ততাঁদন আমি ইহার সদস্য ছিলাম । আমাদের বরাবর লক্ষ্য ছিল, এই 
সংঘকে রাজনৈতিক দলাদলির বাঁহরে রাখিতে হইবে। আর তাহা করাও 

হইল। উহার কর্মকর্তারা খাঁদ প্রচার, হরিজন সেবা ইতাদি গঠনমূলক 
কাজেই বিশেষভাবে লাঁগয়া আছেন। অবশ্য গান্ধীবাদের বিরোধী দল 
যখন-তখন বালয়া বেড়ান যে, ইহাও একাট রাজনীতিক দল, আর স্বরাজ্য- 
দল, ফরোয়ার্ড বুক গ্রভীতির সঙ্গে সঙ্গে ইহারও নাম জাঁড়য়া দেন! 

যাহাই হউক, গান্ধী-সেবা-সংঘ গঠনমূলক কাজে মনপ্রাণ ঢাঁলয়া দিল। 
ইহার সদস্গ্ণণ ইহার উন্নাতর জন্য বিশেষভাবে লাগয়া আছেন। প্রায় 
সব প্রদেশেই ইহার শাখা স্থাঁপত হইল। 'বহারেও হইল। কোনো 
কোনো সদস্য অবশ্য ইহাদের সংখ্যা কখনও বাড়ে কখনও কমে, নূতন 
সদস্যও হয়-নিজেদের খরচ চালাইবার মতো কিছু ছু পায়। কিন্তু 
এ পর্যন্ত কোনো বিশেষ একাট কেন্দ্র স্থাঁপত করিয়া ইহার কাজ হয় 
নাই। কয়েক বছর পরে সারন জেলার মৈবওয়া গ্রামে আশ্রম স্থাপিত করিয়া 
এ কাজ করা হয়। সেখানেও 'ঠকমতো কাজ চলে নাই। এইজন্য বিহারে 
বলার মতো উহার কোনও কাজ আঁম উল্লেখ করিতে পার না। কোনো 
কোনো সদস্য গঠনকর্ম কারয়াছেন, কেহ কেহ বা রাজনোতিক ক্ষেত্র হইতে 
সায়া থাকতে পারেন নাই। 



দিল্লীর বিশেষ আধবেশন হইতে কোকনদ কংগ্রেস পর্যন্ত 

শদল্লী অধিবেশনের পূর্বে মৌলানা মহম্মদ আল জেল হইতে ছাড়া 
পাইলেন। আম অনুমান কারয়াঁছলাম, তানি কাউীন্সল-প্রবেশের 
বিরোধী হইবেন। রাজাজী এই বিভেদের সময় এমন সাঁরয়া পাঁড়য়াঁছলেন 
যে, দল্লীর আধবেশনে আসলেনই না। আমরা মহম্মদ আলকেই নেতা 
ঠিক করিয়া তাঁহার হাতেই সব ছাঁড়য়া দলাম। ভিন ঠিক কারলেন, 
দুই পক্ষের রফা হউক। এই মীমাংসার শর্ত হইল, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে 
আর কংগ্রেসের নামে কেহ নিবচিনে দাঁড়াইবে না। তবে কংগ্রেসের কোনো 
লোক যাঁদ নিজে নিবচিনে দাঁড়াইতে চায় ত'ব তাহার উপর হইতে নিষেধ 
উঠাইয়া লইতে হইবে। ইহাতে স্বরাজ্যদল নীজেদের জোরে কংগ্রেসীদের 
দাঁড় করাইয়া নিবচিনে প্রাতযোগিতায় যোগ দিবার মস্ত সুযোগ পাইয়া 
গেল। কংগ্রেস এই 'নবচিনদ্বন্ব হইতে পৃথক রাহল। 
এই ঝগড়ায় আমরা ঘাবড়াইয়া গেলাম। আমরা বেশ দৌখতে ছিলাম, 

ইহাতে গঠনমূলক কাজেরও ব্যাঘাত আসতেছে, কেননা, কাউীন্সিল- 
প্রবেশের পক্ষের কেহ কেহ নিজ পক্ষ সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে গঠনমূলক 
কাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিরোঁধতা না কাঁরলেও বেশ উপেক্ষা 
করিতেছিলেন। আমরা ভাবিয়াছলাম, এই রফার পরে যে যাহার নিজের 
কাজে ব্যাপৃত থাকিবে, আর আমরা গঠনমূলক কাজের উন্নাত কাঁরতে 
পাঁরব। মৌলানা মহম্মদ আলও এই কথার উপর বেশ জোর দলেন, 
কিন্তু এই পরামর্শের সময় তান আর একাঁট কথা বাঁলয়াছিলেন, ঘাহার 
মর্ম আমরা বুঝিলাম পরে। তাঁহার বন্তৃতার মধে ছিল, তিনি রফার পক্ষে 
যাইবার নিদেশি বেতারেও পাইয়াছেন। ইহার অর্থ আমরা করিয়াছিলাম, 
তিনি হয়তো কোনো-না-কোনো উপায়ে টের পাইয়াছেন যে গান্ধীজীর 

মতও এই 'দকে। অবশ্য আমরা জাঁনিতাম, গান্ধীজী জেল হইত কোনো 
নিদেশি পাঠাইবেন না, কেননা তান ইহাকে মতের দিক হইতে ভূল মনে 
করেন। আমরা আরও জানিতাম যে শ্রীশংকরলাল ব্যাঙ্কার, যিনি গয়া 
কংগ্রেসের ঝগড়ার পর জেল হইতে ছাড়া পাইয়া আঁসিয়াছেন, যান জেলে 
গান্ধীজীর সঙ্গেই ছিলেন, তিনি বাঁলয়াছেন, গান্ধীজীর মতের কোনো 
পরিবর্তন হয় নাই। তব আমরা ভাবিলাম, অন কোনো ছাড়া-পাওয়া, 
কংগ্রেসী হয়তো আলাপ-আলোচনার মধ্যে গান্ধীজীর মতামত আন্দাজ 
করিয়া মৌলানা সাহেবকে ক বাঁলয়া থাঁকবেন। তখন অনবরত কংগ্রেস- 
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এমন হওয়া অসম্ভবও নয়। পরে শানলাম, দেবদাস গান্ধী গান্ধীজনর 
সঙ্গে দেখা কাঁরতে গিয়াঁছলেন। মহাত্মাজী তাঁহাকে বাঁলয়াছলেন, 
মহম্মদ আল যাহা কর্তব্য মনে কারবেন তাহাই যেন করেন; আমার প্রাত 
তাঁহার বিশ্বাস ও প্রেম যেন তাঁহাকে প্রভাঁবত না করে, কারণ দেশের 

যাহাতে কল্যাণ বীঝবেন তাহাই করা তাঁহার উচিত। এই কথাই মৌলানা 
সাহেব নিজের স্ীবধামতো “বেতারের, বাঁলয়া উল্লেখ করেন। অনেকে 
এই কথায় 'বস্তর প্রভাবান্বিত হইলেন। ইচ্হাদের মধ্যে সর্দরি বল্পভভাই, 

কাউন্সিল-প্রবেশের বিরোধী ছিলাম-_ তাহারাই প্রধান। কোনো উপায় না 
দেখিয়া আমরা রফা মানয়া লইলাম। 
হন্দঃ-মুসলমানের ঝগড়া বেশ বাঁড়য়া ভীঠিয়াছল, ভয় হইল উহাতে 

স্বরাজের কাজে বড়ো বাধা পাঁড়বে; লোকে চিন্তিত হইয়া পাঁড়ল। দল্লী 
কংগ্রেসেও এই বিষয় লইয়া বহু বিচার-বিতর্ক হইল; যেখানে যেখানে 
শিববাদ বাঁধয়াছে ববাদের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একাট কাঁমাট গাঠত 
হইল। আরও কাঁমাট গাঠত হইল শতুন্দু-মুসলমানের মধ্যে আপসের 

একটি খসড়া প্রস্তুত কারবার জন্য। "স্থির হইল, কংগ্রেসের তরফ হইতে 
সকল ধর্মবিলম্বীর সংরক্ষণের জন্য একাট রক্ষা-দল নিযুন্ত করা হইবে, 
আর সর্বত্ত আপসের জন্য এমন কার্মিমণ্ডল থাকবে যাহারা ঝগড়া-বিবাদ 
ঘাঁটতে 'দবে না এবং কোথাও 'বিবাদ বাঁধয়া গেলে তাহা ঘাহাতে বোশ- 
দূর না ছড়াইতে পারে তাহা দোঁখবে। 

এই সময় আর একাঁট ব্যাপার লইয়া দেশে বড়োই আন্দোলন চাঁলতে- 
ছিল। উপানবেশগ্ীলতে বিশেষত কেনিয়াতে ভারতবাসীর স্থান ও 
মযদা লইয়া এই আন্দোলন। ভারতবাসীরাই গিয়া এ স্থানাটকে বাস- 
যোগ্য কাঁরয়া তুিয়াছে, উহারাই সেইখানে ব্যবসায়-বাণিজ্য চাল; কাঁরয়াছে, 
রেলের রাস্তা তৈরির জন্য কঠিন পাঁরশ্রম করিয়াছে, আর এখন গোরারা 
আসিয়া বলে এই-সব অবস্থাপন্ন, উচ্চ ও উন্নত পদবীর ভারতীয়েরা সেই- 
খানে থাঁকতে পারবে না! ইংরেজ গভনমেন্ট গোরাদের এই দাবি মানিয়া 
লইল। দাঁক্ষণ আঁফ্রকার গোরারাও কোৌঁনয়ার এই গোরাদের সর্বপ্রকারে 
সাহায্য ও সহানুভূতি দতে লাগিল। এইরূপে ফিজিতেও ভারতীয়দের 
প্রাতি নানা অত্যাচার হইতে লাগল । এইজন্য, কংগ্রেসে এইভাবে প্রস্তাব 
করা হউক যে, ভারতবাসীর প্রাত 'ব্রাটশ গভর্নমেন্টের এই অত্যাচার 

হইতে স্পম্ট বোঝা যাইতেছে, 'রাঁটশ সাম্রাজ্যে ভারতীয়দের স্থান নাই, 
সতরাং ভারতবাসীকে এই সাম্রাজ্যের বাঁহরে যাওয়ার প্রয়াস কাঁরতে 
হইবে। কথাটা ঠিকই ছিল। এ সময় হইতে এ যাবং যত-ীকছু ঘটনা 
হইল, তাহাতে ব্যাপার আরও স্পম্টই হইয়া উাঁঠয়াছে। কিন্তু এ সময় 



দিল্লীর বিশেষ আঁধবেশন হইতে কোকনদ কংগ্রেস পযন্ত ২৬৫ 

কংগ্রেস মৌলানা মহম্মদ আলর বিশেষ নির্বন্ধে এই প্রস্তাবাট নামঞ্জুর 
করিয়া দল। আমার যাঁদও প্রস্তাবের পক্ষেই সহানুভতি ছিল তবু 
আমরা এত বড়ো পাঁরবর্তনের জন্য ঠিক এঁ সময়টাকে উপযুক্ত মনে কাঁর 
নাই, কেননা আমরা তখন কিছ; দূর্বল হইয়া পাঁড়য়াছলাম আর আমাদের 
আন্দোলনও একটু িমাইয়া পাঁড়য়াছিল। সাম্রাজ্য হইতে 'বাচ্ছন্ন হইবার 
কথা নাই, এমন একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়া গেল। 

দিল্লী আঁধবেশনের পরেই লালা লাজপত রায়কে দৌখবার জন্য আম 
ওখান হইতে সোলন চাঁলয়া গেলাম। "তান রুগ্ন অবস্থায় জেল হইতে 
বাহর হইয়া স্বাস্থ্লাভের জন্য তখন সোলনে বাস কাঁরতোছলেন। 
ডউত্হারও রফার কথা বেশ পছন্দ হইয়াছল। তান সেজন্য বেশ খুশি 
ছিলেন, কারণ তাঁহারও স্বরাজ্যদলের মতেই মত ছিল। সোলন হইতে 
ফারবার পথে আমি লখনোৌয়ে নামিলাম, সেখানে মোঁডক্যাল কলেজের 
'প্রন্সিপ্যাল হাঁপাঁনর বিশেষজ্ঞ লেঃ কর্ণেল স্প্রাসনকে দিয়া পরাক্ষা 
করাইলাম। তান আমার রোগ হাঁপাঁন বাঁলয়া মত দিলেন আর “সোয়ামন' 
ইনজেকশন দিতে বাললেন। পাটনায় ফিরিয়া তাঁহার কথামতো এ ইন্- 
জেকশন নিলাম, কিন্তু বিশেষ ফল পাইলাম না। 

দিল্লি আধবেশনরে পর স্বরাজ্যদল ইলেকশনে যোগ দিল। মধ্য- 
প্রদেশের বোঁশর ভাগ জায়গায়ই স্বরাজ্যদলের স্াাবধা হইল। সেখানকার 
কাীন্সলে উহাদেরই সংখ্যাধিক্য হইল । বাংলাদেশেও বেশ সফলতা লাভ 
হইয়াছিল, তবে সংখাাঁধক্য হয় নাই। অন্য কোনও প্রদেশে এইরকম 
সফলতা পাওয়া যায় নাই, তবে সব্ত্রই জনকয়েক ভালো লোক কাউন্সিলে 
ঢুকিতে পাঁরলেন। বহারেও স্বরাজ্যদল গাঁঠিত হইয়াছিল, আর তাহাতে 
বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন মৌলবাঁ মহম্মদ শফা, প্রোফেসার আবদুল বারি, 
শ্রীকৃষ্ণবল্পলভ সহায় আর বাবু জলে*্বর প্রসাদ। এখানকার ইলেকশনে 
আমাদের মধ্যে কেহ যোগ দেয় নাই। আমরা কোনো সহায়তাই কার নাই, 
পরোক্ষভাবেও নয়। তব দশ-বারো জন নির্বাচিত হইলেন। ইহারা 
কাউন্সিলে গিয়া বেশ ভালো কাজও করিয়াছলেন। জলেম্বরবাব্ ছিলেন 
দলের নেতা। সংয্ক্তপ্রদেশে দলনেতা ছিলেন পশ্ডিত গোঁবন্দবল্লভ পল্থ। 
বাংলায় তো স্বয়ং দেশবন্ধূ দাশ। ভোটাঁধক্য থাকায় মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ্য- 
দল মান্তুমণ্ডলশ গঠন কারতে দিল না। 'িছাদন এইভাবেই কাঁটিল। 
কিন্তু নেতৃস্থানীয় কয়েকজন সাঁরয়া গিয়া মান্নিমশ্ডলে যোগ দিলেন। 
বাংলায় দেশবন্ধু দাশ ও অপর কয়েকজন মালিয়া কিছুদিনের জন্য এখান- 
কার মন্িমণ্ডলও ভায়া দিতে পারিয়াঁছলেন। 

এইভাবে ১৯২৩ সন শেষ হইয়া আসল। কংগ্রেসের বার্ষক আঁধ- 
বেশন হইল কোকনদে ডিসেম্বর মাসে। আঁধবেশনের ঠিক সময়াটতে 
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অসস্থ হইয়া পড়ায় আম কোকনদ ঘাইতে পারলাম না। সেখানে রাষ্ট্র- 
ভাষা প্রচারের যে সভা হইবার কথা 'ছিল তাহাতে সভাপাঁত নির্বাচিত 

হইয়াছলাম আঁম। আর সেখানে বাঁলবার জন্য আম দীর্ঘ এক ভাষণ 
লাখয়া পুস্তকাকারে তাহা ছাপাইয়াও লইয়াছিলাম। 'কন্তু রওনা হওয়ার 
ঠিক আগে অসুখে পড়ায় আমার বদলে খাল ছাপানো বইটাই সেখানে 
গেল! আমার বদলে শেঠ যমুনালালজী সভাপাঁতত্ব কারলেন। শুনিয়াছ, 
[তিনি আমার এ আভভাষণটি পাঁড়য়া শুনাইয়াছলেন। 

কোকনদ কংগ্রেসে সভাপতি হইলেন মহম্মদ আল। তাঁহার আভি- 
ভাষণাঁট দীর্ঘ আর মহত্ৃপূর্ণ হইয়াঁছল। হন্দুস্থানের রাজনীতিতে 
মুসলমানদের স্থান কি, অংশ কতটুকু, এীতিহাঁসক দ্যাম্টতৈ তাহার 
আলোচনা 'তাঁন করিয়াছিলেন। আগেকার বিষয়ে তিনি এমন অনেক 

কথা বাঁলয়াঁছলেন যাহা হয়তো সকলে মানতে পারে না। যাহা হউক, 
কোকনদ কংগ্রেসে দিল্লী কংগ্রেসের 'সদ্ধান্তকেই সমর্থন করা হইল। 

স্বরাজাদল কাউীন্সলে প্রবেশ কারবার যে অনূমাত সেখানে পাইয়াছল 
তাহাই পুনরায় মঞ্জুর করিয়া লওয়া হইল । তাহা ছাড়া, 'হন্দঃ-মুসলমানের 
ঘফার সম্বন্ধে জনসাধারণ ও কমিটির 'সদ্ধান্তসহ নাখল ভারত কংগ্রেস 
কাঁমাটর সম্মুখে উপাস্থত করার 'নর্দেশ দেওয়া হইল। খাঁদ-প্রচারের 
জন্য একটি খদ্দরবোর্ডও সংগঠন করা হইল। লোকের কি উৎসাহ! মনে 
হইল জনসাধারণের মধ্যে যেন নবজীবন আঁসিয়াছে। ঠিক আধিবেশনের 
সময়াটতে শ্রীকষ্ণপ্রকাশ সেন সংহের মৃত্যু সংবাদে সকলের বড়োই দ:ঃখ 
হইল। আমাদের একজন দত্ত ত্যাগী কর্মকর্তা চাঁলয়া গেলেন! 

হাইকোটে” বমার মামলা 

আম 'কছাদন পাটনায় থাঁকয়া গেলাম। ১৯২৪ সালের ২রা জানুয়ার 

হইতে হাইকোর্টে হাঁরজশীর মকদ্দমার আপীল বাঁসবার কথা । শারীরিক 
অসুস্থতা সত্বেও আম ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম। জানুয়ারর 
গোড়া হইতে মে-র শেষ পর্যন্ত মামলা চাঁলল, আমাকেও প্রায় সারাক্ষণ 
উহাতে লাগিয়া থাকিতে হইল। হাইকোর্টে আমাদের পক্ষে সওয়াল 
করিয়াছিলেন শ্রীহাসান ইমাম আর "মিস্টার মানুক। ডুমরাগ্ঁয়ের মহারাজের 
পক্ষে ছিলেন স্যর আশুতোষ মুখার্জ। তান তখন সদ্য হাইকোর্টের 
জজয্নতি হইতে পেন্সন লইয়া বাঁহর হইয়াছেন। আমাকে খুব পাঁরশ্রম 



হাইকোটে ব্রি মামলা ২৬৭, 

কারতে হইয়াছল। সকালেই স্নানাদ সায়া ঠিক সাতটার সময়ে জনাব 
হাসান ইমামের কাছে যাইতাম। যতক্ষণ তান কাছাঁরতে যাইবার জন্য 

প্রস্তুত হইবেন বলিয়া উাঠয়া না পাঁড়তেন, ততক্ষণ তাঁহার সঙ্গে কাজ 

কাঁরতাম। তারপর সারাঁদন কাছারতে কাজ কারতাম। সন্ধ্যায় আবার 
তাঁহার সঙ্গে! বিশেষ করিয়া শান রাব, আর কখনও কখনও অন্য দিনেও, 
একলা লাইব্রোরতে কাজ কারিতাম। আইনের নাঁজর খধাজয়া বাঁহর 
করিবার ভার আমার উপর দেওয়া হইয়াছিল। আরাতেও আম এই কাজ 
কাঁরয়াছিলাম, এখানেও আবার তাহাই। আরায় একটা বিষয়ে কোনো 
নাঁজর খ:ঁজয্া পাইলাম না, অথচ বিষয়টি বড়ো জরাীর। ভাবিয়া 
দেখিলাম, এরকম মামলা তো কতবারই আসবে, আর আমাদের পক্ষের 
নীজর মেলাই চাই। কিন্তু পাউনার মতো বইয়ের এমন সুবিধা তো আরায় 
নাই, সেইজন্য নাঁজর খঁজয়া পাই নাই। পাটনায় হাসান ইমামের চমৎকার 
লাইবেরি। আম তাঁহার লাইব্রোরতে এ ধরনের নাঁজর খখাজতে বহু সময় 
ব্যয় কার এবং অবশেষে সফলও হই। একটা নজর পাওয়ার পর 
আগেকার, পিছনকারও অনেক পাইলাম। জনাব হাসান ইমামকে যখন 
নজিরগুঁল দেখাইলাম, তখন তাঁন'এত খাঁশ হইলেন যে আমাকে লইয়া 
তখনই মিঃ মানুকের বাঁড় গেলেন, আর তাঁহাকে আবিলম্বে তাহা 
দেখাইলেন। দুইজনেরই সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে, মামলায় তাঁহারা উহার 
জোরে জাতিবেন, আর হইলও তাহাই। 

এই মামলার শুনানির সময়েই পাটনা শহরে স্যর আশুতোষের অকালে 
মৃত্যু হয়। তাঁহার সওয়াল শেষ হইয়াছিল। জজদের জন্য কছ নোট 
তোর কাঁরতে ব্যস্ত, এমন সময় হঠাৎ এক দিনের অসুখে আচমকা তান 
চলিয়া গেলেন। মৃত্যুর সময় আম তাঁহার কাছেই ছিলাম। কয়মাস 
ধরিয়া পাটনায় রোজ তাঁহার সঙ্গে দেখা হওয়া আমার বড়োই সৌভাগ্যের 
কথা 'ছিল। কাঁলকাতায় ঘখন ছিলাম, তখন তিনি হাইকোর্টের জজ, আর 
আমি নতুন উঁকিল। পাটনায় তো দুইজনেই এক মামলায় কাজ কারিতে- 
ছিলাম-_যাঁদও ভিন্ন পক্ষে, তবু সকালে, দুপুরে, কাছাঁর ভাঙবার পরে, 
প্রায়ই নিজেদের মধ্যে দুই-চাঁরাঁট কথার আলাপ-আলোচনা হইত। এখানে 
একট ছোটো ঘটনার উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না। জনাব হাসান ইমাম 
আশদবাব্কে গুরুজী" বালতেন। হাসান ইমাম যখন কাঁলকাতা হাইকোর্টের 
জজ ছিলেন, স্যর আশুতোষ ছিলেন তাঁহার 'সিনিয়ার। সম্ভবত সেখানেই 
এই সম্বন্ধাট পাতানো হইয়াছল। নিযুক্ত হইবার অল্পাঁদন পরেই হাসান 
ইমামকে ফৌজদারাঁ বেণ্ে বাঁসতে হয়, আর সেইখানকার সিনিয়ার জজের 
সঙ্গে পর পর 'তিনাট মকদ্দমায়ই তাঁহার মতভেদ হয়। তৃতাঁয় ব্যান্তর 
বিচারের জন্য এ তিন মামলাই স্যর আশুতোষের কাছে পাঠানো হয় আর 
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তিনাঁটতেই 'তান হাসান ইমামের বিচারকে সমর্থন করেন। এইজন্য কাঁল- 
কাতা হাইকোর্টে অল্প দিনেই হাসান ইমামের খুব নাম হইয়া যায়। 
পাটনায় হাসান ইমাম একদিন আশতোষকে চায়ে নিমন্্ণ করেন। হাই- 
কোটেই তান বাঁললেন, গুরুজী, আমাদের বাঁড়তে আপাঁন চা খাবেন ?, 
স্যর আশুতোষ বাঁললেন, আম গোঁড়া সনাতনী, সে কথা ঠিক, আর আজ 
পর্যন্ত এইজন্যই কোনোদন গভর্নমেন্ট-হাউসে চা খাই নাই: 1কন্তু তার 
জন্যে এমন কথা নাই যে হাসান ইমামের বাঁড়তে চা খাবো না। চা-পার্ট 

হইল, আর আমরা সকলে 'িনমন্ত্িত হইয়া তাহাতে যোগ দিলাম ! 

বেতিয়ার মশনা-বাজার 

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন যারবেদা জেলে। সেখানে তিনি কঠিন অসুখে 
পাঁড়লেন। আযাপোণ্ডসাইটসের প্রকোপ এমন বাঁড়য়া উাঠল যে, একাঁদন 
ডান্তারেরা ভাবলেন, তাড়াতাঁড় অস্ব্রোপচার না কারলে ইহার প্রাণরক্ষা 

হইবে না। রাঁন্রবেলা তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত কাঁরলেন, আর সেই রান্রতেই 
তাঁহাকে পুনার হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানকার ইংরেজ 
ডান্তার কর্ণেল মেডোককে অস্ত্র করিতে হইল। মহাত্সাজীকে জিজ্ঞাসা 
করা হইল, আপনার ডান্তার কে। গান্ধীজী বোম্বাইয়ের ডান্তার দালাল 
আর ডাঃ জীবরাজ মেহতার নাম কারিলেন। কিন্তু এমন সময় ছল না যে 
উত্হাদের ডাকিয়া আনা যায়। গান্ধীজী পারিজ্কার বাঁলয়া দিলেন যে এই 
ইংরেজ ডান্তারের উপর তাঁহার পূর্ণ ব*বাস আর আস্থা আছে, এখন 
তান 'নাশ্চতভাবে যাহা ইচ্ছা কারতে পারেন। এ সময় শ্লীনবাস শাস্তীকে 
হাসপাতালে ডাঁকয়া লইয়া ঘাওয়া হয়, আর যতক্ষণ পর্যন্ত ছুরির কাজ 
শেষ না হইল ততক্ষণ 'তিনি হাসপাতালে থাঁকলেন। মাঝরান্রতে অস্ত্র 
প্রয়োগ করা হয়। ইংরেজ ডান্তার এ কাজে খুব দক্ষ ছিলেন। ছার লাগাইবার 
ঠিক সময়াটতে সামান্য একটা দুর্ঘটনা হয়। ঠিক ছুরির কাজ চাঁলতেছে, 
এমন সময় হঠাৎ বিজলী বাতি নিাঁভয়া গেল। ভাগ্যক্রমে তখনই আবার 
জবালয়া উঠিল, অস্ত্রোপচারের ব্যাপারে বিশেষ ঘন কিছু হয় নাই। 

আঁম তখন বমার মকদ্দমার ব্যাপারে পাটনা হাইকোর্টে কাজ কাঁরতে- 
গছলাম। কাগজে গান্ধীজীীর পীড়া ও অস্ব্রোপচারের খবর বাহর হইল। 
দেশময় চিন্তা ও উদ্বেগের ছায়া ছড়াইয়া পাঁড়ল, আমি তিন-চার দিনের 
স্ছুটি লইয়া সোজা পুনা চলিয়া গেলাম। গ্ান্ধীজী তখনও হাসপাতালে, 
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আর খুবই দর্বল। আম এ অবস্থায়ই গিয়া তাঁহাকে দর্শন কাঁরলাম। 
হালচাল জানয়া পাটনায় 'ফারয়া আঁসলাম। তখন এইটুকু বোঝা গেল 
যে এখন আর প্রাণের ভয় নাই, তবে এত দুর্বল যে কিছূ দন পর্য্ত 
ভালোমতো বিশ্রাম কাঁরতে হইবে । পাটনায় 'ফারবার অল্প পরেই শোনা 
গেল, গভর্নমেন্ট গান্ধীজীকে ছাঁড়য়া দিয়াছেন। খবর আসা মাত্র পাটনায় 
এক সভা হইল, আমও তাহাতে বন্তৃতা দলাম। পুনা হাসপাতালে 
গান্ধীজনীর সঙ্গে যে কথাবাতাঁ হইয়াছিল, এ সভায় সকলকে তাহা বলিলাম। 
তাহার সারাংশ এই যে, অসুখের জন্য ছাড়া পাওয়া গান্ধীজীর মনঃপৃত 
নয়। আম বাঁললাম, দেশের লঙ্জার কথা যে, আমরা জের শান্তুতে 

পারলাম না, গভর্নমে্টের দায়ে তাঁহাকে কারামূন্ত করা হইল । ছাড়া 
পাওয়ার পর গামন্ধীজীও তাঁহার বিবৃতির মধ্যে এই কথা বাঁলয়াছিলেন। 

িছাদন হাসপাতালে থাকিয়া সুস্থ হইয়া গান্ধীজ বাহরে 
আঁসলেন। ঠিক হইল, বিশ্রামের জন্য বোম্বাইয়ের কাছে জূহ নামে 
'সমূদ্রতরে একট জায়গায় তিনি কিছাদন থাকবেন, আর সেই অনুসারে 
তিনি জুহুতে গিয়া কিছুকাল অবস্থান করিলেন। 

এই সময়ে চম্পারন জেলার বোতিয়ায় এক ঘটনা ঘটে. এইখানে তাহার 
কথা বলা দরকার। বোতিয়া স্টেট কিছ্বাদন যাবৎ কোর্টঅব-ওয়াডসের 
অধীন ছিল। মিঃ রাদারফোর্ড তখন এ স্টেটের ম্যানেজার । হান আগে 
ছিলেন নীলকর। গভনমেন্টের তখনকার নীতিই ছিল যে যেখানেই 
কোনো স্টেট কোর্টঅব-ওয়ার্ডস-এর কবলে আসিয়া পাঁড়ত, সেখানেই 
কোনো নীলকর সাহেবকে ধাঁরয়া ম্যানেজার নযুন্ত করা হইত। ইত্হার 
আগেও নীলকরদেরও একজন বেতিয়ারাজ্যের ম্যানেজার ছিলেন। যাহা 
হউক, ১৯২২ সালে বোঁতয়া মিউীনাসপ্যাঁলাটর যে সদস্য-নবচিন হয় 
তাহাতে কয়েকজন কংগ্রেপী লোকও নির্বাচিত হন। চেয়ারম্যান ও ভাইস- 
চেয়ারম্যানের পদের জন্যও প্রার্থঈরা দাঁড়াইলেন। চেয়ারম্যানের পদের জন্য 
তো স্বয়ং মিঃ রাদারফোর্ড ছিলেন নিবচিনপ্রার্থ আর ভাইস-চেয়ারম্যানের 
জন্য তাঁহারা দাঁড় করাইলেন ওখানকার এক সাব-রোজস্ট্রারকে। কংগ্রেসের 
পক্ষের প্রারথথ ছিলেন শ্রীবাঁপনাবহারী বর্মা আর শ্রীপ্রজাপাত মিশ্র। 
রাজ্যের পক্ষে, বিশেষত মিঃ রাদারফোর্ডের পক্ষে, আর কাহারও এই পদের 
জন্য প্রাতিদ্বান্দিতা করা মোটেই সম্মানজনক নয়। বিশেষত কংগ্রেসী কেহ 
তাহাদের হারাইয়া চেয়ারম্যান অথবা ভাইস-চেয়ারম্যান হইবে, এই চিন্তাই 
অসহ্য। ১৯২৪ সনে আবার নৃতন নির্বচিন হইল, এইবার তো কংগ্রেসী 

রাজ্যের তরফ হইতে কাহাকেও দাঁড় করাইল না। শ্রীবাঁপনবিহারী বর্মা 
আর পশ্ডিত প্রজাপাঁত মিশ্র নির্বাচত হইয়া গেলেন। স্টেট হইতে 
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কাহাকেও প্রার্থাঁ দাঁড় করায় নাই, তব কিন্তু মিঃ রাদারফোর্ডের এই হার 
স্টেটের লোকেরা ভূলতে পারে নাই। স্টেটের তরফ হইতে উঠিতে বাঁসতে 
শহনাইয়া দত যে যেমন করিয়াই হউক ইহার ফল বুঝাইয়া ?দবে। 

মহাআ্সাজীর রোগের সংবাদে সমস্ত দেশ চণ্চল হইয়া উঠিতেছিল। 

কংগ্রেসের সভাপাঁতি 1হসাবে মৌলানা মহম্মদ আঁল রেশ দিলেন যে 
সবন্র সভা কাঁরিয়া মহাতআ্মাজীর আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করা হউক। 

বোঁতিয়ায়ও সভা হইবার কথা । এখানে রাজার একটি মীনা-বাজার আছে, 
শহরের 'বাভন্ন ব্যাপারীরা এঁ বাজারে দোকান ভাড়া ?নয়া বসে। সৌদন 
প্রজাপাঁত মিশ্র আর বাবু জয়নারায়ণ এই দুই জনে প্রার্থনাসভায় যাইবার 
জন্য দোকানদারদের অনুরোধ কারবার জন্য এ বাজারে যান। রাজার এক 

বাহির কয়া দল। সমস্ত দোকানদারদের মধ্যে এক মহা চাণ্টল্য 
উপাস্থত হইল, শিশ্রজী তাহাদের 'নবৃত্ত না কারলে বড়ো রকম মারামারি 
বাধিয়া যাইত। পরে প্রার্থনা সভা হইল, আর দলে দলে দোকানের 
লোকেরা তাহাতে যোগ দিল। শুধু তাহাই নয়, এ দোকাননীরা ঠিক কাঁরল 
মীনাবাজার হইতে দোকান তুলিয়া লইবে এবং 'মউীনাঁসপ্যালাটর কাছে 
জমি লইয়া অন্যত্র দোকান খুলবে । পর 'দিন হইতে বাজার খাল হইতে 
লাগল, একটু দূরে সরিয়া কয়েকটা দোকান বাঁসয়া গেল। ক্রমে দুই-চাঁর 
দনের মধ্যে নৃতন বাজার লাগিয়া গেল। মানাবাজার প্রায় খাল, স্টেটের 
দিকেও ইহার ধাক্কা লাগল, লোকের মুখে মুখে খবর রটনা হইল যে 
কংগ্রেসদের মার দেওয়া হইবে, কিন্তু কংগ্রেসীরা এই ধরনের খবরের 
পরোয়া করিল না। 

একাঁদিন সন্ধ্যাবেলা উমটমে চাঁড়য়া প্রজাপাঁত মিশ্র কোথায় যেন যাইতে- 
ছিলেন, এমন সময় কেহ একজন লাঠি দিয়া তাঁহার মাথায় প্রচণ্ড এক 
আঘাত করিল, তান প্রায় বেহঃস হইয়া পঁড়লেন। লোকাট ম্যানেজারের 
কর আভিমূখে পলাইয়া গেল। শোনা গেল, উহাকে লইয়া রাজার কর্ম 
চারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পযন্ত 'িয়াছল এবং কোনো কারসাঁজতে 

উহাকে এঁখান হইতে সরাইয়া ফোলল। সারা শহরের লোকে ক্রুদ্ধ. হইয়া 
উঠিল, আমার কাছে তার গেল। তার পাইয়া আম তৎক্ষণাৎ সেখানে 
গিয়া সকল বিষয়ের খবরাখবর সংগ্রহ কারলাম। এই মারের আগে মীনা- 
বাজারে বড়ো দোকান দুই-একটা তখনও ছিল, 'কন্তু ইহার পরে তাহারাও 
বাহির হইয়া আসিল। বেশ সুন্দর একটি বাজার গাঁড়য়া উঠিল। 'মিউ- 
শনীসপ্যাঁলটির আয় বাঁড়বার সম্ভাবনা দেখা দল, কিন্তু রাজ্যের প্রায় 
বার্ধক পণ্টাশ হাজার টাকা লোকসান হইবার আশঙ্কা দেখা গেল। প্রজা- 
পতি মিশ্র এ সময় খুব সাহস ও শান্তি বজায় রাখিয়া কাজ চালাইয়া- 
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ছলেন। বিছানায় শুইয়াও তিনি লোককে শান্ত থাকবার জন্য উপদেশ 
ও আদেশ পাঠাইয়াছিলেন। যাহারা এই ব্যাপার কাঁরয়াছল তাহাদের 
উপর কোনোরকম দণ্ড ?বধান করা হইবে না ঠিক হইল। বেশ বোঝা গেল, 
এই ব্যাপারাট উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের 'িদে'শমতোই করা হইয়াছে। 

কংগ্রেসের প্রাতি জনসাধারণের শ্রদ্ধার পারচয় পাওয়া গেল। ছোটো বড়ো 
যে-সব দোকানীর মীনাবাজারে দোকান "ছল, তাহারা সকলেই খোলামা-ঠ 
অথবা খড়ের চালের নীচে দোকান খুলল । মাঁটর বাসন হইতে আরম্ভ 
কারয়া সোনার্পার 'জানস পর্য্ত সব কছূর দোকানই এই নূতন 
বাজারে চাঁলয়া আসল। ভয় ছিল যাঁদ এই-সব খোলা জায়গায় 
দোকানীদের 'জানস চুরি যায়, পাঁলসের সাহায্যের তো আশা নাই; 
সেজন্য দোকানগ্ীলর রক্ষার জন্য শহর হইতে স্বয়ংসেবক দল হাঁজর 
রাহল। দিনরাত উহারা পাহারা দিতে লাঁগল। লোকের মনে খুব 
উৎসাহ। এই রোধ বহাাঁদন ধারয়া চালয়াছিল। বহুদিন পর যাঁদও 
মীনাবাজারে আবার দোকান পসার খাঁলয়াছে তবু এই নতন বাজারও 
রাঁহয়া গিয়াছে। 

এই খবর পাইয়া আম বেতিয়া যাই। অনুসন্ধান করিয়া "ফারিয়া 
আসবার পর খবরের কাগজে ছাঁপবার জন্য আম এক বিবৃতি 'দয়া- 
ছিলাম। তাহাতে সব কথা খোলাখুলি করিয়া বাল। ইহার কিছুদিন 
পরে বোতিয়াতে বহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্মিটির আঁধবেশন হয়। 

প্রাদেশিক কাঁমাটর সভাপাঁতি মৌলানা মজহর-উল-হক সাহেব আর অন্যান্য 
নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে স্থির হইল যে, বোতয়ার অবস্থার 
যাঁদ সংশোধন না হয় তবে প্রান্তীয় কমাটর অনুমোদন পাইলে বেতিয়ার 
প্রজাদগকে খাজনা বন্ধ করিতে বাঁলতে হইবে, আর সেজন্য যত 'কছু 
ত্যাগস্বীকার করা দরকার হইবে তাহার জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত হইতে 
হইবে। একাঁট সর্বজনীন সভা করিয়া এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা 
হইল। বহার কাউন্সিলেও এই প্রশ্ন উঠিল। এঁ সময় স্বরাজ্যদলের 
লোকেরা খুব জোর বিতর্ক করেন। জলেশ্বরবাব 'ছলেন তাঁহাদের 
নেতা। তিনি নিজে এই ব্যাপারের অনুসন্ধান করিয়াছলেন। দাঙ্গা- 
কারীরা নিজেরাই তাঁহাকে সমস্ত বিষয়ের আসল কথা বালয়া 'দিয়াছিল। 
তাহাদের কথার ভিত্তিতেই তিনি সমস্ত বিষয়টি বিশদভাবে কাউন্সিলে 
সর্বসমক্ষে উপাঁস্থত করেন। 
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মহাত্মাজী 'িশ্রাম কারতোছলেন, কিন্তু কাজও চলিতেছিল। কারণ যেই 
তানি কথাবার্তা বলবার মতো স্স্থ হইলেন তখনই তাঁহার সঙ্গে দেখা 
কারবার জন্য দলে দলে লোক জূহ আসতে লাঁগিল। তাঁহার অনুপ- 
স্থাতিতে যাহা যাহা ঘাঁটয়াছল, বশেষত কাীন্সল প্রবেশ আন্দোলনের 
কথা, সব তাঁহাকে বাঁলতে লাঁগল। দেশবন্ধ্ দাশ আর পণ্ডিত মাঁতলাল 
নেহরুও গেলেন এবং কয়েকাঁদন সেখানে থাঁকিলেন। এই সম্বন্ধে অনেক 
আলাপ-আলোচনা হইল, যাহাতে এই বিষয়ে নিষ্পাত্তর একটা পথ পাওয়া 
যায়। স্বরাজ্যদলের পক্ষ হইতে কোনো কোনো কংগ্রেসী কাউন্সিলে 
ঢুকিয়াছলেন। কাজেই গয়া আর দিল্লি কংগ্রেসের সময় যতটা ছিল এখন 
আর এই বিষয়ের ততটা গুরুত্ব ছিল না। তবু আমাদের মতো লোকদের 
মনে বেশ আনন্দ হইল যে গান্ধীজী কাীন্সল বন সম্বন্ধে আমাদের 
পন্থাই পছন্দ কারয়াছেন। আমাদের আরও আনন্দের কারণ যে, আমাদের 
বরাবরই বলা হইয়াছে যে গান্ধীজশী বাহরে থাকলে এই বিষয়ে এত 
জেদাজোঁদ কারতেন না, একটা না একটা রফা করিয়াই দিতেন। দেখা 
গেল, গান্ধীজী আগেও যেমন এই কার্যক্রম দেশের সম্মুখে উপাঁস্থত 
কাঁরলে তাহার বিরোধী হইতেন, এখনও তেমনই প্রবলভাবে তাহার 
বিরোধাঁ আছেন। 

জূহূর আলাপাঁদর পর গাম্ধীজী এক বিবৃতি দিলেন। তান 
তাহাতে পাঁরজ্কার বাঁললেন যে তান এখনও পণবিধ বনের পক্ষপাতী, 
আর তাঁহার মতে কাউন্সিল-প্রবেশ অসহযোগ নাতির বিরুদ্ধ; কিন্তু 
দেশবন্ধয দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহর: প্রভৃতি স্বরাজ্যদলের অন্য 
সকলকে নিজের মতে টানিতে পারেন নাই, তাঁহারা ইতিমধ্যেই কাউীন্সলে 
প্রবেশ করিয়াছেন; কাজেই এই বিষয়ে বাদাবতণ্ডায় আর কোনো লাভ 
হইবে না, অপাঁরবর্তনবাদীরা এই 'বিবাদ ভুলিয়া রচনাত্মক কার্যে আত্ম- 
নিয়োগ করুন। তিনি আরও বাঁললেন, কংগ্রেসের সংগঠন সম্বন্ধে তাঁহার 
আরও অনেক কিছ: বলিবার আছে, তাহা পরে বলিবেন। সেসময় হন্দ:- 
মুসলমানের প্রশ্নাট দেশময় খুব বড়ো হইয়া দেখা দিয়াছিল, আর সর্বন্ 
ছিল এক 'নিরাশার ভাব। গ্াম্ধীজ ইহারও এক অতিশয় ?াবশদ বশ্লেষণ 
কারয়া এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। তিনি আর্ধসমাজের বিষয়ে যে মন্তব্য 
করেন, তাহা অনেকের ক্ষোভের কারণ হয়। তিনি ইহাতে বাঁলয়াছিলেন, 
মুসলমানরা কলহপ্রিয়- (১৪11) আর হিন্দুরা কাপুরুষ (০০%210) | 
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কংগ্রেসের গঠনসম্বন্ধে তাঁহার মত, কংগ্রেসের যেখানে যেখানে নিবচিন 
হইবে সেখানেই এমন লোক 1দতে হইবে 'যাঁন এই পণ্টাবধ বজরনের নীতি 
মানেন, আর নিজের জীবনে সেই আদর্শ প্রাতপালন করেন-_অর্থাং 
আদালত বজন করিয়া নজে এ আদালতে ওকালাঁতি কাঁরবেন না, বা 
মামলা লাঁড়বেন না, সরকারি 1বদ্যালয়ে নিজের নাবালক সন্তানকে পাড়তে 
পাঠাইবেন না, সরকারের খেতাব বর্জন করিবেন, কাউান্সলে যাইবেন না 
এবং বিদেশী বস্ত্র বজ্নের উদ্দেশ্যে খাদই পারবেন ও চরখা চালাইবেন। 

এ সময়েই গোপীনাথ সাহা নামে এক বাঙাল যুবক কাঁলকাতায় 
প্রকাশ্য রাস্তায় দিনে-দুপুরে ডে নামে এক সাহেবকে পিস্তলের গুালতে 
[নহত করে। উহাকে ধারয়া ফেলা হয়, আর ীবচারে ফাঁসর হুকুম হয়। 

বাংলার প্রাদেশিক কনফারেন্সের সেই বার সিরাজগঞ্জে আঁধবেশন হয়; 
ইহাতে একাঁট প্রস্তাবে এ বিষয়ে দেশভান্তর প্রশংসা করা হয়, যাঁদও 
গোপীনাথের কাজটাকে নিন্দনীয় বলা হয়। মহাত্মাজীর এই প্রস্তাবাট 
ভালো লাগে নাই, কারণ তাঁহার মতে এই ধরনের হত্যা কংগ্রেসের সম্পূর্ণ 
নীতিবিরুদ্ধ, আর ইহাতে দেশের ক্ষাত হয়, স্বরাজের পথে ইহাতে বাধাই 
পড়ে। প্রস্তাবাট পাঁড়য়া গান্ধীজী তীব্র মন্তব্য করেন। তান 'নাঁখল 
ভারত কংগ্রেস কামাঁটর 'নকটে কংগ্রেসের সংগঠন সংশোধন কারবার 
উদ্দেশ্যে কয়েকাঁট প্রস্তাব পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, আর ডে-হত্যার 
সম্বন্ধেও এক প্রস্তাব পেশ কারতে চাঁহলেন। প্রস্তাবের খসড়া ?তনি 
নিজেই করেন। তাঁহার আভপ্রায় ছিল, কংগ্রেসের সদস্যেরা সকলেই এই 
বর্জনগ্ীল মান্য কীরবেন, আর মান্য করেন এমন লোকই কেবল পদাধ- 
কারী হইতে পাঁরিবেন। ফলে দাঁড়াইল ঘে, যাহারা কাীন্সলে গিয়াছে 
তাহারা পদাধকারণ রচিত হইবে না, আর যাহারা নির্বাচিত হইয়াছে 
তাহাঁদগকে সায়া আসতে হইবে। এইভাবে 'নর্বাচিত পদাঁধকারারা 
প্রীতাদন আধ ঘণ্টা সূতা কাঁটবেন, মাসে দুই হাজার গজ সুতা খন্দর 
বোর্ডে অবশ্য দিবেন। 'যাঁন সূতা দিতে পারিবেন না, তাঁহার পদ খাল 
হইয়াছে মনে কাঁরতে হইবে, আর এ পদের জন্য অন্য লোককে নিবচন 
কাঁরতে হইবে। ইহার ফলে আপসে িটমাটের যেটুকু সম্ভাবন্ঘ ছিল, 
তাহাও একেবারে চলিয়া গেল। সারা দেশে ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন 
উঠিল, পক্ষ বিপক্ষ দুই দলের লেখায় সংবাদপন্রগুূলি ছাইয়া গেল। 
আর্ধসমাজের শাখাগুঁি উহাদের সম্বন্ধে গান্ধীজীর মন্তব্যের নিন্দা 
করিতে লাগিল। কিন্তু গান্ধীজী যেমন চিরদিন করিয়া আসিতেছেন, 
তৈমনই ভাবে দৃঢ় অথচ সংযত ভাষায় নিজের মতামত দেশের সমক্ষে 
খুলিয়া ধারলেন। 

জুনের শেষ সপ্তাহে আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক 
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আঁধবেশন হইল । যে-সকল প্রস্তাবে বর্জন না মানলে ও চরখা না 
কাটলে পদের আঁধকারী হওয়া যাইবে না বলা হইয়াছল, সেগাঁল লইয়া 
এই আঁধবেশনে বিরোধিতা করা হইল। িবরোধী দলের কথা যে, এই 
প্রস্তাব কংগ্রেসের নিয়ম অনুযায়ী হয় নাই; তাঁহাদের মতে কংগ্রেসের 
নিয়মকানুন তো কংগ্রেস বাঁধয়া দিয়াছে, কংগ্রেসই তাহার হেরফের কারতে 
পারে; নাঁখল ভারত কমিটির সেই আঁধকার নাই, এখানে এই প্রস্তাব পাশ 
কাঁরতে হইলে সেই 'নয়মের ব্যাতিক্রম করা হইবে। মহাতআ্াজীর বন্তব্য ছিল 
যে, কংগ্রেসেরই এক নিয়মে কংগ্রেসের আঁধবেশন যখন হইবে না তখন 
উহার সমুদয় আঁধকার নাঁখল ভারত কমিটির হাতে থাকে; আর যাঁদ এই 
প্রস্তাব দ্বারা নিয়মাবলীর সংশোধনই হয়, তাহাও আঁনয়মের কিছ হইবে 
না, বশেষত যখন ইহার প্রভাবে এই পাঁচাট বজর্ন সম্বন্ধে মীমাংসার বিষয়ে 
স্াবধা হইবে। মৌলানা মহম্মদ আল সভাপাঁতত্ব কাঁরতোছলেন। এই 
প্রস্তাব নিয়মের অনুকূল না প্রাতকূল প্রশ্ন উঠলে তান 'নজের রায় 
না দয়া সদস্যদের মত লইলেন, দেখা গেল, বহু মত এই বিধানের অনু- 
কূলেই ছিল, যাঁদও বহু মত আর অল্প মতের মধ্যে খুব অল্প ভোটের 
তফাত। ইহার প্রাতবাদে দেশবন্ধু দাশ ও পণ্ডিত মাতলাল নেহরু সভা 
ত্যাগ কাঁরয়া গেলেন। ইণহারা চলিয়া ঘাওয়ার পরও গান্ধীজী আরও 
একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, খুব অল্প ভোটে উহা গ্রাহ্য হয়। তখন 
গান্ধীজী আঁবলম্বে এক প্রস্তাব কারলেন যে, এ প্রস্তাবের যে অংশে 
বজনিনীতি অমান্য কারলে পদচ্যাতির দণ্ড বিধান করা হইয়াছে তাহা বাদ 
দেওয়া হউক। তিনি বাঁললেন যে যাঁদও উপাস্থিত লোকেদের মত এই 
প্রদ্তাবের পক্ষে, কিন্তু ইহাকে প্রকৃত পক্ষে বহূমত বলা যায় না, কারণ 
যাঁহারা আজ অনূপাস্থিত তাঁহারা ভোট দিলে হয়তো এঁ দিকেই ভেট বোঁশ 
পাঁড়ত; তাহা ছাড়া, এই দিকে ভোট বোঁশ হইলেও সংখ্যাধিক্য এত কম যে 
নাই বাঁললেও চলে। এইভাবে স্বীকৃত প্রস্তাবটি বদলাইয়া দেওয়া হইল, 
আর স্বরাজ্যদলের আবার ফিব্্য়া আসবার সুযোগ 'মিলিল। 

এই 'দনই রান্রবেলা পুনরায় গান্ধীজীর সঙ্গে উত্হাদের আলোচনা 
হয়, যাহার ফলে কংগ্রেসের সংগঠনসম্বন্ধীয় প্রস্তাবকে এমনভাবে 
সাজানো হয় যে দুই দলেরই মনঃপূত হইল। পরের দিন সব প্রস্তাবই 
এই চান্ত অনুসারে গৃহীত হইল। তখন মহাত্মাজশী ডে-হত্যা সম্বন্ধে 
প্রস্তাবটি উত্থাপন কারলেন। দেশবন্ধূ দাশ সিরাজগঞ্জে গৃহীত প্রস্তাবকেই 
সংশোধিতর্পে পেশ করেন। শেষে অবশ্য গান্ধীজীর প্রস্তাবই গৃহপত 
হয়, কিন্তু তাহাও খুব অল্প ভোটের জোরে । তাহার 1বশেষ কারণ, 
সিরাজগঞ্জ প্রস্তাবের উপর ইংরেজরা আর ইংরেজী কাগজের দল খুব 
কলরব তুলিয়াছিল। খোলাখুিভাবে শোনা যাইতেছিল যে এজন্য দেশ- 
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বন্ধ ও অন্যান; কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইবে। দেশবন্ধু তাঁহার 
সংশোধত প্রস্তাবের কারণ হিসাবে বাললেন যে ইহা না কারলে লোকে 
মনে কারবে [তাঁন বাঁঝ গ্রেপ্তারের ভয়ে ?সরাজগঞ্জের প্রস্তাব ছাঁড়য়া 
দিতেছেন। যাহাই হউক, কংগ্রেসসংগঠন সম্বন্ধে প্রস্তাবের ফল হইল এই যে, 
বজননীত আরও শক্ত করিয়া বাঁধয়া দেওয়া হইল, অন্য দিকে কাডীন্সল 
বর্জন আরও াথিল হইয়া গেল। 

মহাত্মাজীকে কেহ কেহ বাঁলল, আদালত বজর্নের এই প্রস্তাবের 
পুযোগ লইয়া দুষ্ট লোকেরা কংগ্রেসীদের প্রাত ভাঁর জুলুম করে; 
কেননা কংঘ্রেপী লোকেরা না পারে ানজের দাব আদালতে উপা1স্থত 
কারতে, না পারে কোনো না?লশের প্রাতবাদ করিতে । সেইজন্য ইহারা 
কংগ্রেসীদের নালিশ মামলার একটা সুব্যবস্থা করিতে চাহেন। মহাতআআাজী 
রাজী হইলেন, আর বাঁললেন, আত্মরক্মমর জন্য ইহাদের আদালতে যাইবার 
অনুমতি দেওয়া হউক। বি'শষভাবে শ্রীগঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে, 'যাঁন 
ওয়াক্ং কাঁমিটির সদস্য ছিলেন, তাঁহার কথা উঠিল। ইঞ্হাদের অনুমাঁত 
দেওয়ার জন্য গান্ধজী একাট প্রস্তাব আঁনলেন। ডান্তার মহম্মদ আল 
গান্ধীজীর মত জানতে চাহলে তান বাঁললেন, তান বাঁহন্কারসম্বন্ধীয় 
প্রস্তাবের বিরোধী নিশ্যয়ই। মৌলানা সাহেব তখন প্রস্তাবট বাতিল 
কাঁরয়া দিলেন। সভার কাজ শেষ হইল। ?কণ্তু এ সভার কাজ-কারবার 
সব কিছতেই গান্ধীজনর প্রাণে গভীর আঘাত লাঁগল। "তান এক গভীর 
মর্মস্পশর্ঁ বন্তৃতা দিলেন। বলতে বাঁলতে তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া 
আসিতেছিল। সভায় ঘোর নিস্তব্ধতা, গান্ধীজীর চক্ষু দিয়া অনবরত 
অশ্রু পাঁড়তেছে। খানকক্ষণ পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া গান্ধীজন 
তাঁহার বন্তৃতা শেষ কাঁরলেন। সমস্ত আবহাওয়াই বিষাদ ও নৈরাশ্যে থম- 
থমে হইয়া উঠিল। উপাঁস্থত সদস্/গণ তাহার পর বন্তুতা কারয়া 
গান্ধীজীকে সান্তনা দিলেন : গান্ধীজশী বিশ্বাস করুন, আমরা আপনার 
পিছনে পিছনে চঁলিবার জন্য প্রস্তৃত। অনেকে তো গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গে, 
কেহ-বা পরে কাঁদিতে লাগলেন। এই 'িষাদময় অবস্থার মধ্যে সভার 
কাজ সমাপ্ত হইল। 

এই আঁধবেশনাঁটর বিষয় নিতান্ত মর্মভেদী ভাষায় গান্ধীজী 
লাখলেন। ভোটাধক্য সত্তেও গান্ধীজী যে নিজের প্রস্তাব বদলাইয়া 
লইলেন, তাহার জন্য দেশের কাগজগদীল ভূরভূঁর প্রশংসা কারল। বেশ 
বোঝা গেল, কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ র্মে আঁধকতর স্থায়ী আর উৎকট 
হইয়া দাঁড়াইবে। কথাটা যাঁদও নূতন নয়, কারণ চৌঁরিচৌরা ব্যাপারের 
পরই তো খাঁনকটা জানা শিয়াছিল, যখন আঁধকাংশ নেতাই জেলের মধ্য 
হইতেও গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ বন্ধ কারয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে মত 'দিয়া- 
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িলেন। ডে-হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের সময়েও এই মতাবরোধ 
প্রদার্শত হইয়াছিল। সরকার তো হামেশাই এইরকম সুযোগের সন্ধানে 
থাকে, এখন এই ফাটলকোনজের কাজে লাগাইতে ব্যস্ত হইল। কয়েক- 
দিন পর সুভাষচন্দ্র বসু ও বাংলার আরও কয়েক জন ভাইকে গ্রেপ্তার 
কাঁরয়া নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। গান্ধীজী 'নজের দিক হইতে 

সর্বদাই ঝগড়া-বিবাদ িটাইয়া ফোলবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ?ছলেন। এই 
ঘটনার পর তাঁহার সংকল্প দৃঢ়তর হইল-যে-কোনো রকমেই হউক, 
ানজেদের মধ্যকার এই বিরোধ-ীবচ্ছেদ মিটাইয়া ফোঁলতেই হইবে। 
আমেদাবাদে 'তাঁন বাঁলয়াঁছলেন যে যাঁদও কয়েকাঁট ভোট বৌশ হওয়ায় 
তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা এত অল্প ভোটে যে প্রকৃত- 
পক্ষে তান উহাতে নিজের হারই মনে করেন। তখন হইতেই তান পথ 
খাঁজতেছিলেন। তান যে কেবল স্বরাজ্যদলের সত্যে মিলনের পন্থা 
খংাঁজতেছিলেন তাহা নয়, তাঁহার ইচ্ছা ছল, অন্যান্য মতের লোকেরা 
যাহারা অসহযোগ আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস হইতে সারয়া গিয়াছলেন, 
তাঁহারাও যেন আবার কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন। 

তখন ডাঃ আযান বেসাণ্ট স্বরাজ্যদলের একটি খসড়া প্রস্তুত কাঁরয়া 
রাটশ পালামেন্টের কাছে পেশ কারবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক এ 
সময়েই ইংলণ্ডে শ্রামক দল বহু ভোটে জিতিয়া বলাতে মীন্তসভা গঠন 
কাঁরয়াছিলেন। শ্রীর্যামসে ম্যাকডোনাল্ড হইলেন প্রধান মন্তী। লোকের 
আশা ছিল, কর্ণেল ওয়েজউড যান ভারতের হালচাল খানিকটা বুঝিতেন, 
[তিনিই হইবেন ভারত মন্ত্রী । 'কল্তু ভারতের ইংরেজদের, বিশেষভাবে 
সাঁভল সার্ভসওয়ালাদের বিরুদ্ধতায় তাহা হইল না। লর্ড আলাভিয়ার 
ভারতের মন্ত্রী হইলেন। কাহারও কাহারও আশা রাঁহল যে শ্রামক 
গভর্নমেন্ট ভারতবাসীদের খাঁনক আঁধকার দিতে পারিবেন। দেশের পাঁর- 
স্থাত দৌখয়া, কিংবা মুসলমানের বিরোধের বিষয় চিন্তা করিয়া, আর 
কংগ্রেসের এবং বালিতে কি, দেশের পরস্পরের মধ্যে অমিলের জন্য ব্লমে 
বর্ধমান এই ওদাসীন্য দূর করা নিতান্ত আবশ্যক মনে কাঁরয়া, গান্ধীজনী 
রায় দিলেন ষে, কংগ্রেস বরং অসহযোগ স্থাগত রাখুক- যাহাতে সকল 
মতের লোকেই কংগ্রেসে আসিতে পারে। 

মহাত্মাজীর প্রস্তাব ছিল এইরূপ : ১। কংগ্রেস বিদেশ বস্ ভিন্ন 
অন্য সব বন স্থগিত করুক; ২। কংগ্রেস কাপড় ভিন্ন অন্য সব '্রাটিশ 
পণ্যদ্রব্য বর্ন ছাড়িয়া দিক; ৩। খদ্দর আর চরখা-প্রচার, হিন্দু-মুসলমান- 
এঁক্য আর হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা-বজর্ন-ইহাই করুক; ৪1 বর্তমানে 
চালন রাষ্দ্রীয় বিদ্যালয়গ্ীল চালাইবে আর দরকার হইলে নৃতনও খুলিবে; 
&। কংগ্রেসের সভ্য হইবার চার আনা চাঁদার নিয়ম উঠাইয়া দিয়া নিয়ম 
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করা হউক যে, কংগ্রেসের সভ্য তাহারাই হইবে যাহারা দিনে আধ ঘণ্টা 
সুতা কাটিয়া মাসে ানজের কাটা দুই হাজার গজ সূতা কংগ্রেসকে দিবে, 
অবশ্য গাঁরব বাঁলয়া যে তুলা কানিতে পারে না তাহাকে কংগ্রেস হইতে 
তুলা দেওয়া হইবে। ফলে ১। কংগ্রেস অথবা অপাঁরবর্তনবাদীদল স্বরাজ্য- 
দলের বিরোধতা না করিয়া নজেদের গঠনমূলক কাজের পূর্ণ সুযোগ 
পাইবে; ২। ভিন্ন দলের লোককেও কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য বলা 
যাইবে: ৩। অপরিবত'নবাদীরা কাউন্সিল-প্রবেশের বিরোধিতা করার জন্য 
পরোক্ষ-অপরোক্ষে আন্দোলন করা ছাঁড়য়া দবে; ৪1 যাহারা বর্জন 
নীতিতে বি*বাস করে না তাহাদেরও স্বাধীনতা রাহল, উকিল যাঁদ চায় 
ওকালাতি করিতে পারে, আর বজর্ন নীতি না মানিয়াও কংগ্রেসের পদাঁধ- 
কারী হইতে পারে। 

মহাত্মাজীর এই প্রস্তাবগঁল লইয়া লোকে বিচার কারতে লাগিল। 
শ্রীমতী আযান বেসান্ট প্রস্তাবগঁল একপ্রকার মঞ্জুর করিয়া লইলেন। 

উত্হাদের মত লোকের কংগ্রেসে যোগ 'দবার পথ পাঁরজ্কার হইয়া 
আমিতেছে, দেখা গেল। 

একুশ দিনের উপবাস ও একতা সম্মেলন 

এক 'দকে এই আলোচনা চলিতে লাগল অন্য দিকে সারা দেশময় যেখানে- 
সেখানে হিন্দমুসলমানে দাঙ্গা হইতে থাঁকল। বিহারে ও ভাগলপনরে 
দাঙ্গা বাধিল। অন্য কয়েক জন ভাইয়ের সঙ্গে আঁমও সেখানে গেলাম । 
আপোষে 'মিটমাট করাইয়া ফেলার চেষ্টায় বেশ কয়েকাদন সেখানে থাঁকতে 

হইল। আরও নানা স্থানে দাঙ্গা হইতোছিল, গান্ধীজর উপর ইহার 
গভীর প্রাতীক্য়া চালতে লাঁগল। তারপর দিল্লীতে যখন জোর দাঙ্গা 
বাঁধল, গান্ধীজী স্বয়ং তখন সেখানে গেলেন। কয়েকাঁদন সেখানে থাঁক- 
বান পর ক-একটা কাজে তাঁহাকে বোম্বাই 'ফাঁরয়া আসতে হয়। 'নজাম- 
রাজ্যের গুলবগয়ি, এক জোর ফ্যাসাদ বাধে। গাম্ধীজশী আবার পল্লী 
গেলেন। ঠিক এ সময়াটতে সাঁমান্ত প্রদেশের কোহট নগরে প্রবল দাঙ্গা হয়, 
বিস্তর লোক মারা যায়, বহু ধনসম্পান্ত লুট হয়, কত দোকানপাট আগুন 
দিয়া পোড়াইয়া দেয়। দেখিয়া শুনিয়া গান্ধীজণী চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া 
পাঁড়লেন। গভীর ব্যথায় তান ঠিক কাঁরলেন, হিন্দমুসলমানের এঁক্যের 
জন্য তান একুশ দিন উপবাস কারবেন। দিল্লীতে মহম্মদ আলার 
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বাঁড়তে যখন ছিলেন তখনই এই সংকল্প করেন আর সেখানেই উপবাস 

আরম্ভ করেন। 
মহাত্মা্জীর উপবাসের খবর কাগজে পাঁড়য়া দেশবাসী 

উঠিল। এই তো কছাদন আগে তান এমন ভার অসুখে ভূগিয়া 
ডাতয়াছেন, এই শরীরে একুশ দিনের অনশন! দেশের লোক, বিশেষত 
তাঁহার চিকংসক ডাঃ আনসার, মহা ভাবনায় পাঁড়য়া গেলেন। গান্ধী- 
জশকে এই সংকল্প ত্যাগ করাইবার জনা তান কত চেস্টা কারলেন-__ 

গার পরামর্শ, নজের হে প্রী। ইই 
গান্ধীজী টাঁললেন না। শেষ পর্যন্ত তান গান্ধীজীর কাছে কথা আদায় 
কাঁরয়া লইলেন যে, উপবাসের ফলে ঘাঁদ মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা যায় তবে 
[তান অনশন ভঙ্গ করিবেন। উপবাস আরম্ভ হইল, খবর পাইয়াই আম 
দল্লশ চালয়া গেলাম। কয়েকাঁদন পরে গান্ধীজীকে মহম্মদ আলীর বাঁড় 

হইতে সরাইয়া লইয়া শহরের বাঁহরে রায় বাহাদুর সুলতান সংহের এক 
বাংলো বাড়তে আনিয়া রাখা হইল। শ্রীএপ্ড্স উ“হার সেবা কারবার 
জন্য আঁসলেন। আর, ডাঃ আনসার তো 'দিনরাতই উহার দেখাশুনায় 
রত 'ছিলেন। 

ইহার প্রভাব লোকের উপর না-পাঁড়য়া পারে না। মৌলানা মহম্মদ 
আলীর উদ্যোগে দিল্লীতে এক সর্বজাতি-সম্মেলন ডাকা হইল। তাহাতে 
শহন্দু মুসলমান শখ ছাড়া খ্রীষ্টান নেতারাও যোগ 'দিয়াঁছলেন। কাঁল- 
কাতার ল্" 'বশপ ডাঃ ফস ওয়েস্টকটও আ'সয়াঁছলেন। কয়েকাঁদন ধাঁরয়া 
সমানে বিচার বিতর্ক চাঁলল। যে ঘে বিষয় লইয়া ঝগড়া বাধে সেইসব 
বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইল। মখ্য প্রস্তাবাঁট ছিল : 

€১) দেশব্যাপ এই যে ঝগড়াবিরোধ, যাহার ফলে হন্দ-মুসলমানের 
ধন প্রাণ নষ্ট, ধর্মমন্দির অপাবন্র হইতেছে, তাহার জন্য এই সভা দুঃখ 
প্রকাশ কারতেছে আর ইহাকে বর্বরতাসূচক ও ধর্মীবরোধন মনে করিতেছে । 
এই সভার মতে, নিজের হাতে প্রাতশোধ লওয়া বা অপরকে সাজা দেওয়া 
কেবল যে নিয়মবিরুদ্ধ তাহা নয়, অধর্মও বটে। সকলপ্রকার বিবাদ 
িারোধেরই পণ্টায়তদ্বারা ীবচার হওয়া দরকার, যেখানে তাহা সম্ভব নয় 
সেখানে আদালতের সাহায্যে মমাংসা করিতে হইবে । 

(২) উপারালাখিত প্রস্তাবটি কাজে পরিণত করার আর আপোষে 
ধমটমাটের উপায় কায়েম রাখার জন্য দুইটি জিনিস থাকা অনিবার্ধ : এক, 
প্রত্যেকের নিজের ধর্মবিশ্বাস ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, আর, 
পরস্পরের মনোভাবের কথা চিন্তা করিয়া কেহ কাহারও এই অধিকারে 
আঘাত না-কারয়া নিজের 'ানজের ধর্ম মানিয়া চলিবে। কোনও ব্যক্তি বা 
দল ভিন্ন ধর্মের প্রবর্তক পূজ্য মহাপ্ররুষদের গালি দিবে না, বা তাঁহাদের 
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ধর্মমতের নিন্দা কাঁরবে না। সকল ধম'মান্দরকেই পাঁবন্র মনে কাঁরতে 
হইবে, কাহারও মযাঁদা ক্ষুপ্ন করা চাঁলবে না। কোনও অবস্থায়ই, যতই 
উত্তেজনার কারণ ঘটুক, প্রাতশোধের জন্য ধর্মমান্দরের উপর অত্যাচার বা 
ধর্মস্থানকে অপাবিত্র করা চাঁলবে না । কোথাও এইরূপ কিছ ঘাঁটলে সকলেরই 
কত'ব্য হইবে আপনার সমুদয় শান্ত প্রয়োগ কাঁরয়া তাহা বন্ধ কাঁরয়া দেওয়া । 

(৩) হিন্দুরা এমন আশা কাঁরবেন না যে, জোরজবরদাঁস্ত, কোনও 
বোডের প্রস্তাব, বা ব্যবস্থাপকসভার আইন বা কোনও আদালতের হুকুমে 
মুসলমানেরা গোহত্যা রীতিটা পালটাইয়া ফোলবে। অবশ্য মুসলমানেরা 
“নজের খুশিতে ছাঁড়য়া দতে পারে। সেজন। উহাদের শৃভব্াদ্ধর উপর 
ছাঁড়য়া দয়া পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা কাঁরয়া সদভাব বাড়াইবার চেষ্টা 
কাঁরতে হইবে। অবশ্য ইহার অর্থ এমন নয় বে, স্থানীয় কোনও রেওয়াজ 
অথবা দুই জাতির মধ্যে আপোসে বর্তমান প্রথা বদলাইয়া ফেলিতে হইবে, 
অথবা এখন হইতে যেখানে হয় না এমন জায়গায়ও গোহত্যা হইতে পারিবে । 
যেখানে বস্তীস্থাঁতি সম্বন্ধে মতভেদ সেখানে অনুসন্ধান ও বচারের ভার 
রাষ্ট্রীয় পণ্টায়তের হাতে থাকবে: আর গোহত্যা কারলেও এমন জায়গায় 
করিতে হইবে যাহাতে 'হন্দুর মনে আঘাত না লাগে। 

(8) এই সম্মেলনের মুসলমান সদসাগণ সহধম্মীদগকে অনুরোধ 
করিতেছেন যে, ঘতদূর সম্ভব তাঁহারা যেন গোহত্যার সংখ্যা কম কারয়া 
ফেলেন। মুসলমানরাও এমন আশা করিবেন না যে. জোরজবরদাঁস্তি বা 
বোর্ডের নিয়ম, বাবস্থাপক সভার আইন বা আদালতের হুকুমে হিন্দুগণ 
মুসলমানের মসাঁজদের কাছে বাজনা বাজাইতে 1নরস্ত হইবে । 'হন্দুরা 
ইচ্ছা করিলে উহা বন্ধ কারতে পারেন। হিন্দুরা যাহাতে ম.সলমানের সাধনার 
মযদা রাখে তাহার ভার হিন্দুদের শুভব্দ্ধির উপরই ছাঁড়য়া দিতে 
হইবে। অবশং ইহার অর্থ এমন নয় যে, যেখানে যেরপ কোনও স্থানীয় 
রেওয়াজ আছে বা পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে কোন প্রথা দাঁড়াইয়াছে 
সেই সব এই প্রস্তাবের ফলে উঠিয়া যাইবে, আর যেখানে মসাঁজদের কাছে 
কোনওদিন বাজনা বাজে না সেখানেও এখন হইতে বাজনা বাজাইতে হইবে । 
উপাস্থত ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন রাষ্ট্রীয় পণ্টায়ত। এই সম্মেলনের 
হন্দ সদস্যগণের 'হন্দুদের প্রীত অনুরোধ যে, মসীজদের সম্মুখে বাজনা 
বাজাইতে হইলে তাহা এমন ভাবে বাক্তাইবেন যেন মসাঁজদের নমাজ পন্াঙ্গ 
ব্যাঘাত না-হয়। 

(৫) আনুতি এবং আজান লম্বন্ধেও এই প্রকার প্রস্তাব স্বীকার করা 
হইল। 

(৬১ যেখানে মাংস-বিক্রি ও গশবধের বাবস্থা আছে, প্রাশিবধের 
প্রণালী সম্বন্ধে বাল বা জবাই--বিরোধ করা হইবে না। 



৮০ আত্মকথা 

(৭) ব্যান্তমাত্রের যেকোনও ধর্মকে মাঁনবার ও ইচ্ছা হইলে ধর্ম 

পারবর্তনের অধিকার আছে। ধর্মপাঁরবর্তনের জন্য কেহ দন্ডনীয় হইবে 
না বা অন্য কোনও রকম কম্ট ভোগ কাঁরবে না। 

(৮) প্রত্যেক ব্যান্ত বা দলেরই বিচার বিতণ্ডা কাঁরয়া অন্যকে নিজের 
ধর্মমতে আঁনবার বা বিধমা্কে বাঁলয়া বুঝাইয়া স্বধর্মে 1ফরাইয়া 
আবার আঁধকার আছে। কিন্তু জবরদাঁস্ত, ধোঁকা, জুলুম বা লোভ 
প্রদর্শন চালবে না। 

(৯) ধর্মপারবর্তণন সম্বন্ধে লুকানো-ছাপানো চাঁলবে না। কেহ 
শীনজের' জায়গায় পূজা-স্থান 'নমাণি কাঁরতে চাহলে অপর ধমবিলম্বী 
তাহাতে বাধা দিবে না। নৃতন প্জা-স্থান কারতে হইলে অপরের ধর্ম 

স্থান হইতে দূরে সরাইয়া করিতে হইবে। 
(১০) পনের জন সদস্যের একাঁট রাম্দ্ৰীয় পণ্টায়ত গাঁঠত হউক, 

ইহারা ভিন্নমতাবলম্বী স্থানীয় লোকদের সম্মাত অনুসারে স্থানীয় 
পণ্টায়ত গঠন কাঁরবেন, তাহারাই স্থানীয় সব বিবাদ মিটাইবে। এই 
পণ্সায়ত নিজের নিজের নিয়ম রচনা করিতে পারিবে। পণ্টায়তের সভাপাঁতি 

মহাত্মা গান্ধী, আর সদস্য হইবেন হাকিম আজমল খাঁ, শ্রীস কে নারম্যান 
(পাসাঁ), ডান্তার এস কে দত্ত (খ্ীম্টান), মান্টার স্মন্দরাঁসং লয়ালপুরী 
€শিখ)। বাকী সদস্যদের ইতহারাই বাছিয়া লইবেন। 

এই প্রচেম্টার ফলে মনে হইল দেশের আবহাওয়া যেন ছটা শান্ত 
হইয়াছে। সকল ধর্মের লোকে পরস্পরের সাঁহত সদৃভাবে থাঁকতে আর 
ভাইয়ের মত ব্যবহার করিতে মনস্থ কাঁরল, মনে হইল। একতা-সম্মেলনের 
ফল বেশ ভালই হইয়াছে মনে হইল। স্থায়ী হইলে তো কথাই ছিল না, 
কিন্তু স্থায়ী তো হইল না। তখনকার আশা কিছুদূর চালয়াই আর 
পূর্ণ হইল না। 

আমি বরাবরই এই সম্মেলনের সঙ্গে যুস্ত ছিলাম। সেজন্য আমিও 
ইহার সফলতাই কামনা করিতাম। কিন্তু এই হঠাৎ ভাল-হওয়া বায়ূমণ্ডল 
আর আশ্বাসে আমার মনে সর্বদাই আশঙ্কা হইতেছিল, কারণ এই সব 
আলাপ-আলোচনার 'িছনে একতার জন্য এমন জোর আকাঙ্ক্ষা ছিল না 
ঘাহাতে এমন শৃভ চৈম্টাকে স্থায়ী সফলতাতে পাঁরণত করা যায়। 1ানজের 
দাবী-দাওয়ার উপর সকলে যতটা জোর দতোছল আপন আপন কর্তব্যের 
উপর মোটেই তত নয়। আমার তো 'বশ্বাস ছিল, প্রত্যেকে নিজের 
কত'ব্যের প্রতি মন দিলেই এই সকল ঝগড়াববাদ দূর হইতে পারে, হক 
আর দাবী নিয়া লড়াই কারলে হয় না। কিন্তু এ সময়ে যাহা কিছ 
হইতেছিল দেখতে বেশ. ভাল লাঁগয়াঁছল; সেজন্য আমার মনের কথা 
মনেই রহিয়া গেল। 
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ওাঁদকে গান্ধীজীর অনশনের দনগ্ীল কাটিতে লাগল। ডান্তার 
আনসার 1দনে দুইবার তাঁহার প্রম্রাব পরাঁক্ষা কাঁরতেন। একাঁদন এক 
অদ্ভূত ঘটনা ঘাঁটল। ডান্তার আনসারর কাছেই শানয়াছ। একাদন 
পরীক্ষার পর তান দেখিলেন প্র্রাবে আআীসটোনের পাঁরমাণ খুব বেশি 
হইয়াছে। লক্ষণ ভাল নয়! আর বাঁড়লে রোগীর বেহঃস হইয়া পড়ার 
কথা, আর তখন তাহাকে বাঁচান কাঁঠিন হইয়া পাঁড়বে। ডান্তার বড়ই 
চিন্তিত হইয়া পাঁড়লেন। তিনি গান্ধীজীকে বাঁললেন : আপাঁন 'বপদের 
মুখোমুখি এসে পড়েছেন, আর সম্ভবত, একুশ 'দন পূর্ণ হবার আগেই 
আপনার কথানুসারে আপনাকে অনশন ভেঙে ফেলতে হবে। 
আাসটোনের মান্রা বাড়িয়া চলিল। ডান্তার আনসার 'স্থর করিলেন 

যে, আর দেরি করা বপদজনক। গান্ধীজীকে একথা বাঁললেন আর 
ব্যাকুলভাবে জানাইলেন যে, এখন উপবাস ভঙ্গ করা দরকার। তাঁহার ভয় 

হইল, আর কয়েকঘণ্টার মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পাঁড়তে পারেন। সব কথা 
বাঁলয়া তান খাওয়াইবার জন্য জিদ কাঁরতে লাগলেন। মহাত্মাজী 

বাঁললেন : আপাঁন তো নিজের সব কিছ বিদ্যা প্রয়োগ করে দেখলেন, 
সব হিসাবও করেছেন, এখন আজ রাত-ভর আমার উপর ছেড়ে ?দন। 
ডান্তার সাহেব রাজী হন না। তখন গাম্ধীজী বাললেন : আপাঁন সব 
কিছুর হিসাব করেছেন, কিন্তু প্রার্থনার প্রভাবের 'হসাব করেন নি, আজ 
আমাকে ছেড়ে দিন। পরাঁদন প্রম্রাব পরাক্ষা কাঁরয়া ডান্তার বাললেন 
আযাসিটোনের ভয় কাটিয়া গিয়াছে, তান খাওয়াইবার আগ্রহ ছাড়িয়া 
দিলেন। ইহার পর, উপবাসের শেষাঁদন পর্যন্ত, আসিটোনের উপদ্ধব আর 
হয় নাই। ডাক্তার আনসারির ভয় কমিয়া গেল। আমাদের কাছে তান 
বলিয়াছলেন : আমাদের চাঁকংসাশাস্তে এই আশ্চর্য ঘটনার হদিস কিছ 
মেলে না, আমি ভেবে পাই না কি করে এমনাঁট সম্ভব হল। 

অনশনের সময়ও গান্ধজী নিজের নিয়মানূসারে প্রাতাদন চরখায় 
সুতা কাঁটতেন। চাঁরাদকে বালিস দয়া কোনওমতে উঠাইয়া বসান 
হইত। এভাবে বাঁসয়া বাঁসয়া 'তাঁন চরখা ঘুরাইতেন। অবশেষে যখন 
অনশন-ভঙ্গ কারবার সময় আসিল, তখন প্রার্থনা করিয়া চরখা চালাইয়া 
ও ভজন গাহিয়া তিনি কমলালেবুর রস খাইয়া উপবাস ভঙ্গ কাঁরলেন। 
এই সময় মৌলানা মহম্মদ আলা কসাইখানা হইতে একি গর 'কানয়া 
মহাত্মাজীকে উপহার দেন। কতখানি প্রেম আর সদ ভাবের নিদর্শন! 



পাটনা মিউানাসপ্যালিটিতে 

আম যখন বাবু হরিজীর মামলার জন্য পাটনায় কাজে নিযু্ত ছিলাম, সেই 
সময় পাটনা মিীনাঁসপ্যালি।টর সদস্যানবচন হইল। কাউন্সিলে যাওয়ায় 
যাঁদও কংগ্রেসের নিষেধ ছিল, 1কন্তু মিউীনাঁসপ্যাঁলটি বা 'ডিস্টন্ট বোর্ডে 
প্রবেশ করায় কোনও নিষেধ ছিল না। এ নীতি অনুযায়ী সর্দরি বল্লভ- 
ভাই প্যাটেল আমেদাবাদ 'মউীনাঁসপ্যালাটর নিবচিনে 'নর্বাচিত হইয়া 
উহার প্রোসডেন্ট হইলেন। পণ্ডিত জহরলাল হইলেন এলাহাবাদ ?মউ- 
নাসপ্যালিটর চেয়ারম্যান। পাটনায়ও কং-গ্রসের তরফ হইতৈ মিউীনাস- 
প্যাল নিবচিনে দাঁড়ান ঠিক হইল। মৌলবা খুরশেদ হাসনান, শ্রীঅনুগ্রহ- 
নারায়ণ সংহ, শ্রীজগংনারায়ণ লাল, শ্রীবদরীনাথ বর্ম, শ্ীআব্দুল বার প্রভৃতি 
'বাশম্ট কংগ্রেসীগণ দাঁড়াইলেন, আমিও তাঁহাদের মধ্যে ছিলাম। আমরা 
ঠিক করিয়াছলাম, মৌলবাঁ খুরশেদ হাসনানকে চেয়ারম্যান আর অন্্রহ- 
বাবুকে ভাইস-চেয়ারম্যান করা হইবে। কঠিন প্রাতদ্বান্দতা হইল, কারণ 
পাটনায় কয়েক জন বহাঁদন যাবৎ িউাঁনসিপ্যাল কমিশনার হইয়া আসতে- 
ছিলেন, তাঁহাদের হটানো সহজ নয়। তব্ কংগ্রেসের অনেকে নির্বিত 
হইলেন, যাঁদও সংখাঁধক্য হইল না। অবশ্য কংগ্রেসীরা ছিলেন সংগ্রঠিত 
আর তাঁহাদের কার্ক্রমও ঠিক ছিল, অপরাঁদকে অন্যরা ব্যন্তগতভাবে 
দাঁড়ইয়াছল। মৌলবাী হাসনানের নিবচিনে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল, 
কারণ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হিন্দ: তিনি হিন্দ-মুসলমান প্রশ্ন তুলিয়া 
দিলেন, তাঁহার ভোট-বাক্সের গায়ে নিজের ছাঁব আঁকয়া দিলেন। এমনও 
শোনা গেল যে, একটা বাছঢর সঙ্গে লইয়া হিন্দুদের দ্বারে দ্বারে গিয়া 
বাছুরের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করিতেছেন। আমরা উীদ্বগ্ন হইয়া পাঁড়লাম; 
মোঃ হাসনানের মতো এমন ভাল কংগ্রেসী যাঁদ 'নবচিনে জয়ী না-হন তবে 
আমাদের পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা হইবে। আমরা উঠিয়া পাঁড়য়া লাগলাম, 
তিনি বহু ভোটে নির্বাচিত হইলেন। 

কিন্তু এই ঝগড়া-ববাদ দৌঁখিয়া মৌঃ খূরশেদ হাসনান ঠিক কারলেন 
যে চেয়ারম্যানের পদের জন্য তানি প্রার্থা হইবেন না, & পদে আমাকেই 
বাঁসতে হইবে । আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। আমার সময়ও বড় কম, 
কারণ তখন এক বড় মামলায় খুব খাঁটতে হইতেছে । কিন্তু তান কোনও- 
মতে রাজী না-হওয়ায় আমাকেই রাজী হইতে হইল। অন্গ্রহবাবুও সেই 
মকন্দমায় বরদ্ধপক্ষে_ীনযুস্ত ছিলেন, 'তান হইলেন ভাইস-চেয়ারম্যান। 
এই 'নিবাচনের ফলে আমরা এমন কয়েকটি বন্ধূকে হারাইলাম যাঁহাদের 
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আমরা কংগ্রেসের শুভানংধ্যায়া মনে কারতাম আর যাঁহাদের কাছে আমরা 
অনেক সাহায্যের প্রত্যাশা রাঁখতাম। ইহারা আমাদের পাকা িাবরোধী 
হইয়া দাঁড়াইলেন। ইহারা মিউানাঁসপ্যাঁলাটর ভিতর আমাদের বিরোধী 
একটি দল গঠন কাঁরয়া লইলেন। কোনও প্রস্তাব উঠলেই তাহার 
বিরোধিতা করা এই দলের, বিশেষ দুই িনাঁট ভাইয়ের কাজ হইয়া 
দাঁড়াইল। 'মউানাসপ্যালাটর মাঁটংএ বড়ই সময় লাগত, অথচ কোনও 
কাজই করা যাইত না। এমনও হইত যে, আগের আধবেশনের কাজের 
রপোর্ট মঞ্জুর কারয়া নিতেও [তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগত। 

যাহা হউক, আমরা কাজ শুরু কাঁরয়া দিলাম। মকদ্দমার কাজ শেষ 
হইয়া গেলে আমরা দুইজনে এই কাজে সমগ্র সময় দিতে লাগলাম। 
অবশ্য আমাদের দুইজনেরই এই প্রথম িউানাঁসপ্যাঁলাটর কাজ, আর 
কেহই এই কাজে ওয়াকিবহাল নই। তবে আমরা আবলম্বে কাজ শাঁখয়া 
লইবার জন্য যত্রশনল হওয়ায় কাজ চাঁলতে লাগল । গয়ায়ও এ সময়ে 
নিবচিন। সেখানকার লোকে অনগ্রহবাবকে শুধু মেম্বার নয়, একেবারে 
চেয়ারম্যান নির্বাচিত কাঁরল। দুই জায়গার কাজ সামলানো শন্ত, সেজন্য 

দিলেন। এখন হইতে তান গয়ার কাজই সামলাইতে লাগলেন। পাটনায় 
ভাইস-চেয়ারম্যান হইলেন মিষ্টার সৈয়দ মূহম্মদ; ইনি কংগ্রেসাঁটাকটে 
নিবর্চিত হন নাই, তবে আমাদের বিশেষ বন্ধু আর ভার সঙ্জন। িউ- 
নাঁসপ্যালটিতে তিনি বেশ ভাল কাজও করিয়াঁছলেন। 

িউানাসপ্যালাটির হাঙ্গামা অনেক ছিল-আয় কম, ব্যয় বোঁশ, বিনা 

খরচে কোনও কাজই করা চলে না। নৃতন ট্যাক্স না-বসাইলে আয় কি 
কারয়া বাঁড়বেঃ এসময় স্যর গণেশদত্ত সিংহ বিহার সরকারের মন্ত্রী 
ছিলেন। 'মউীনাসপ্যালাটতে সূব্যবস্থা কারবার জন্য তান আমাদের 
খুব উৎসাহ দিতেন। আম রাঁচ গিয়া এই বিষয়ে তাহার সহিত পরামর্শ 
কারলাম। আম রাচিতে তাঁহার কাছে, এমন সময় তার আসল, বাবু 
হরিজী হাইকোর্টের আপীল 'জাতিয়াছেন। আমার খুবই আনন্দ হইল। 
মিউনাসপ্যালটির কাজও আম এইরকম প্রাণ দিয়া কারতাম। প্রাতাঁদন 
তিনচার ঘণ্টা আপিসে কাজ করিতাম, দুইতিন ঘণ্টা শহরে ঘোরাফেরা 
করিয়া মহল্লাগীলর সঙ্গে পরিচয় বাড়াইতাম আর কাজের বাবস্থা কারতাম। 
মউানীসপ্যাঁলাটির হাঙ্গামা কি এক রকম! শহরাঁট লম্বায় প্রায় দশ 

মাইল, আর চওড়ায় মোট এক মাইল। সেজন্য খুব লম্বা লম্বা রাস্তার 
দরকার। আমাদের মত যাহারা শহরের পাঁশ্চমপ্রান্তে বাস করে আর একা 

যাওয়া বেশ কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার । মিউীনাসিপ্যালাটর কর্মচারীদেরও এই 
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হাল। হেলথ-আঁফসার আর হীঞ্জনীয়ার ঘোড়া-গাঁড়র জন্য ভাতা পান। 
এক্কার তুলনায় ঘোড়া-গাঁড় চড়ায় মান বোশ, কিন্তু তাড়াতাঁড় চলার পক্ষে 
কোনও লাভ নাই, কারণ তেজী এক্কা গাঁড়র চেয়ে দ্রুত চলে। এই সব 
ভাঁবয়া আর খরচ কমাইবার খেয়ালে আমার এক্কায় যাওয়াই পছন্দ 'ছিল। 

গাঁড়র জন্য বা অন্য কিছুরই জন্য চেয়ারম্যানের কোনও ভাতা ছিল না, 
এক্কার ভাড়া নিজের পকেট হইতে দিতে হইত। গাঁড়র ভাড়া এক্কার চেয়ে 

অন্তত দ্বগ্ূণ ক তিন গুণ বোশ। আমার আগে িউানাঁসপাযালাটর 
চেয়ারম্যান তো বোশর ভাগ পাটনার আতি সম্পন্ন ঘরের লোকই হই?তিন, 

রাঁখতেন। আমার পক্ষে তাহা সম্ভব নয়, কারণ আমার এত পয়সা ছিল 
না। আম যখন এক্কা চাঁপয়া আমার বাসস্থান খদ্দরভান্ডার হইতে প্রায় 
চার মাইল দূরে মউনাসপ্যাল আঁপসে যাওয়া শুরু কারলাম, তখন 
পাটনার উচ্চবর্গের লোকেরা যেখানে সেখানে আমাকে লইয়া হাঁসিঠাটা, 
টীকাটপ্পনী করিতে লাগল, কয়েকজন পুরানো আমলের প্রাচীন িউ- 
নীসপ্যাল কামশনারও এই দলের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু আম বেপরোয়া। 
একজন ইংরেজ পসিভিলিয়ান আমাকে বেশ উৎসাহ 'দিয়াছলেন। মিঃ 
জনসন ছিলেন তখন পাটনার আ্যাডশনাল ম্যাজিস্ট্রেট। তান থাকতেন 
শহরের পূব দকে, আর আপস কাছাঁর প্রায়ই পাশ্চমে। 'তাঁন ভাড়ার 
এক্কায় কাছাঁর যাওয়া আসা কাঁরতেন, কখনও কখনও দেখা যাইত, অন্যের 
সঙ্গে শেয়ারে এক্কা ভাড়া করিয়াছেন, অন্য সাথী না মেলা পযন্ত এক্কাদার 

সওয়ারীর জন্য চীৎকার কারতেছে। আম অবশ্য এতদূর যাইতে পার 
নাই, কারণ আমার তো এক জায়গায় ঘাওয়া নয়, একবার বাহর হইয়া আম 
পরিদর্শনের কাজ কারিতাম, আপস যাইতাম, আবার সেখান হইতে 'ফাঁরি- 
বার পথে শহরের পরিদর্শনের কাজ সারয়া বাঁড় 'ফারতাম। ইহাতে 
অংশীদার পারে না, আমাকে পৃথক এক্কা ভাড়া কারিতে হইত। 

একসঙ্গে যাওয়া-আসা করিতাম। ূ 
শহরের এই দীর্ঘয়িতনের জন্য তত্বীবধান ছাড়া অনা কাজেরও যে মহা 

অস্যাবধা ছিল, সহজেই বাঁঝতে পারা যায়। পানা কিছু নতন শহর 
নয়, স্থানীয় কাজ-কর্ম নিয়াই এ শহরের ব্যবসা বাঁণজায। আগে যখন 
নদীপথে মাল আনা-নেওয়া চালিত তখন পাটনার বেশ প্রাধান্য ছিল: কারণ 
গঙ্গা নদী যে এখান দিয়া বাহয়া গিয়াছে । গঙ্গা-গন্ডক নদীর সঙ্গম 
তো এইখানেই, আর শোনভদ্র ও সরযূর সঞ্গমও এখান হইতে কুঁড় পণচিশ 
মাইলের মধ্যেই। 'িন্তু-এখন রেল হওয়ায় আর সোঁদন নাই। সেইজন্য 
এখন আর ইহা ব্যবসাকেন্দ্র নয়। নৃতন কলকারখানাও কমই আছে আর 
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এখন পর্য্ত বিশেষ বৃদ্ধিও হয় নাই। ১৯২৪ সনে তো আরও কম 
ছিল। প্রাদৌশক রাজনোৌতক কেন্দ্র হওয়ার পর কিছ সরকারী চাকুরে 
আর কিছু উকীল ব্যাঁরস্টার_হাইকোর্টের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ_অবশ্য 
সর্বদাই এখানে থাকেন। সেইজন্য যে-দিকটায় ইহাদের বাস শহরের সেই 
পশ্চিম অংশে কছ্ জৌলুস আছে। পূর্ব অংশ পুরাতন মহল্লায়_যাহার 
স্বকীয় এম্বর্য অনেক দিন নম্ট হইয়াছে । এইজন্য শহরের মিউীনাঁস- 
প্যালাটির আয় মোটেই বেশি নয়। 

আধুনিক সরঞ্জামপাঁতরও নিতান্ত অভাব। নর্দমাগুলি খোলা বাঁলয়া 
বিস্তর মশার উপদ্ূব। নালাগুলি পাঁরজ্কার রাখা যায় না, কারণ জল 
বাহর করিয়া দিবার ভাল পথ নাই। আগে এখানে ঘরে ঘরে কয়ার 
পায়খানা থাকত, কখনও সেগুলি পারিজ্কার করা হইত না। বহু দিনের 
ব্যবহারে যাঁদ কখনও ফাটিয়া যাইত তবে অদ্রেই আবার নৃতন কয়া 
নিমণি করা হইত। এইজন্য শহরের স্বাস্থ্য প্রায়ই খারাপ থাঁকত। 
আমাদের আগেই মিউনিাসিপ্যালিটি এই কয়া-পায়খানা বন্ধ করিয়া দিয়া- 
ছিল, অবশ্য এখানে-সেখানে দুইচারটা তখনও ছিল। আমরা সেগ্ালও 
বন্ধ করিয়া দই। প্রায়ই এমন হইত যে এই কয়ার পাশেই গৃহস্থের 
পানীয় জলের কূয়া। আর প্রায় সব জায়গায়ই জল অপেয়। মাঝে মাঝে 
দুইএক জায়গায় মিঠা জলও যে পাওয়া যাইত না তাহা নয়। তবে লোকে 
পানীয় জল প্রায়ই গঙ্গা হইতে আঁনয়া লইত। বর্ধাকালে গঙ্গাজল ঘোলা 
হইয়া যায়, তখন লোকের মহা কম্ট হইত। সেইজন্য লোকে এখন এখানে 
জলের কলের আবশ্যকতা বোধ কাঁরতোছিল। আমাদের আগে হইতেই 
জলের কল আর বন্ধ নর্দমার কথা চাঁলতোছল, খরচপন্রের খসড়াও তোর 
হইয়াঁছল, কন্তু অর্থভাবে যেখানকার প্রস্তাব সেখানেই পাঁড়য়া ছিল। 

আমরা এইসব জিনিসের দিকে মনোযোগ দিলাম, আর খরচের একটা 
আন্দাজ করিতে লাঁগলাম। এই সমস্ত কাজের জন্য প্রাদোশক সরকার 
এককালনন সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু ইহাদের চালাইবার ও কায়েম 
রাখবার খরচ তো িউনিসিপ্যালাটকে দিতে হইবে। নৃতন কর না- 
বসাইলে উহার হাতে তো পয়সা আসতে পারে না। খাঁট আর ভাল 
দুধ পাওয়া লোকের পক্ষে কন 'ছিল। আমার মনে হইল 'মিউীনাঁস- 
প্যালাট হইতে গোশালা খোলা হউক, যাহাতে মনের মত দামে লোকে ভাল 
আর খাট দুধ পাইবে । কিন্তু এই সবই নির্ভর করে টাকার উপর। আম 
তাই আয় বৃদ্ধির পথ খঃজিতে লাগিলাম। সংযুক্ত প্রদেশের মিউীনাসি- 
প্যালিটি শহরে. আমদানী হয় এমন সব-কছ্ জিনিসের উপর শুল্ক 
বসাইয়া বেশ আয় বাড়াইয়াছিল। আমিও পাটনা শহরে এইরূপ শুল্ক 
বসাইবার কথা ভাবিয়া ইহাতে কতখানি আয় বাড়ে তাহার হিসাব করিলাম। 
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এই ধরনের প্রস্তাব আগে 'মউানাঁসপ্যাঁলাটতে মঞ্জুর করাইয়া লইতে হয়, 
পরে প্রাদৌশক সরকারে । মউীনাসপ/ালিটি মঞ্জুর কারলে তবে কথাটা 
আগাইয়া যায়। 

মিউানাসপ্যালাটর মধ্যে ঘুষ খাওয়া খুব চলিত; আয় যাহা হইত 
তাহারও পুরাপুরি ফল জনসাধারণ ভোগ কাঁরতে পারত না। আমরা 
ইহা বন্ধ কাঁরতে চেষ্টা করায় কর্মচারীরা ভিতরে ভিতরে রূম্ট হইয়া 
উঠিল, যাঁদও বাহরে কিছু করিতে পারত না। মউীনাসপ্যালাটর 
কমিশনারদের মধ্যেও কেহ কেহ এই ব্যাপারে কর্মচারীদের পক্ষে ছিলেন 
আর তাহাদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইতেন। আমাদের প্রযত্র তাঁহাদেরও 
অপছন্দ। তাঁহারা পরম উৎসাহে আমাদর 1বরোধী দলের সঙ্গে যোগ 
দিলেন আর প্রত্যেক কাজে আমাদের সঙ্গে বরৃদ্ধ আচরণ কাঁরতে 
লাগিলেন। তবু, সকল দিক বিবেচনা করিয়া আঁম শুল্ক বসাইবার কথাটা 
উঠাইয়া উত্হাদের কাছে পেশ করিলাম। বোঁশর ভাগ সদস্য গবরোঁধিতা 
কারলেন, প্রস্তাব নামঞ্জুর হইয়া গেল। তাঁহাদের বক্তব্য যে, আমরা যে-সব 
সুবধা দিতে চাই আর উপরে যে-সকল সুবন্দোবস্তের কথা বলা হইয়াছে, 
সেই সব হইতে বণ্টিত থাঁকিবেন তাহাও ভাল, তব নূতন কর বসানো 
মঞ্জর করিবেন না। আম দোঁখলাম, শহরের পরিচ্ছন্নতা, রাস্তাঘাটের 
সংস্কার, শিক্ষার উন্নাতি, কোনও কিছুই করা সম্ভব হইবে না। "বিস্তর 
পাঁরশ্রম ও বহু সময় খরচ করিয়া যে কোনও কাজের কথা বাল, বিরোধী 
দল সব পণ্ড করিয়া দেয়। এই ভাবে কোনও ভাল কাজ করা কঠিন। 
সেইজন্য বারো-চোদ্দ মাস এখানে থাকবার পর আম এ পদ হইতে 
ই্তফা দিলাম। ইস্তফা দেওয়া ছাড়া পথও 'ছিল না. কারণ কেবল সময়ই 
নম্ট হইতেছিল, আমরা লোকের কাজে লাগতে পাঁরতোছলাম না। 

আমার সময়ে একাট কাজ হইয়াছিল : বৈদ্যুতিক কারখানা স্থাপন। 
মিউানীসপ্যালাটর ইহাতে বিশেষ কিছ করণীয় ছিল না, কেবল রাস্তায় 
রাস্তায় পুরান বাঁতগ্ালর জায়গায় বিজলীবাঁতি লাগাইয়া লওয়া। যে- 
কোনও প্রকারেই হউক, লোকে এটা মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছিল। আমাদের 
সময়েই বিজলন-কোম্পানীর সঙ্গে কথাবাতাঁ ঠিক হইয়া গিয়াছিল, আমরা 
সাঁরয়া আসার অল্প 'দিনকয়েকের মধ্যেই পথে পথে বিজলবাতি জৰাঁলয়া 
উঠিল। আর এক কথা, আমরা মিউীনাসপ্যালিটির মেথরদের অবস্থার 

গিয়া আমাদের মধ্যে একজন কেহ উহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিত, ঘর- 
দুয়ার, ছেলেমেয়েদের পাঁরচ্কার পাঁরচ্ছন্ন রাখতে বাঁলত, সপ্তাহে একাঁদন 
কীর্তন বা কথকতার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সেই সময় প্রসাদের জন্য 
কিছু মিঠাই বিতরণ করা হইত। গোড়ায় তো ইহারই লোভে লোকে__ 
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বশেষফত ছোট ছেলেমেয়েরা-সংকীর্তন আর কথা শুনতে আঁসত। 
ইহার খরচ বাঁহর হইতে করা হইত । খুব চেষ্টা করা হইত যাহাতে ইহারা 
মদ খাওয়া ছাঁড়য়া দেয়। একট একট কাঁরয়া ফল দেখা যাইতোছিল, 
কন্তু আমরা তো বেশাদন থাকতে পার নাই, আমরা সাঁরয়া আসলে 
বোধহয় কাজটা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। 

তৃতীয় একাঁট কাজও আমন্না করিয়াছিলাম। আমরা দেখিতাম ইহাদের 
হাতে পয়সা আসে কন্তু তাহার উপযুক্ত ব্যবহার হয় না। আর সেজন্য 

ইহাদের অবস্থা খারাপই থাকে । মেথররা মাসে দশবারো টাকা পায়, 
স্্ীলোকেরা পুরুষের অপেক্ষা দুই টাকা কম পায়। ছোট ছেলেরা পায় 
মাসে পাঁচ টাকা । এই হিসাবে, এক পাঁরবারে যাঁদ পুরুষ, তার স্ত্রী, দশ 
বারো বৎসর বয়সের দুইট ছেলে থাকে তবে মাসে তাহাদের প্রায় ত্রিশ টাকা 
আয় হয়, যেকোনও সরকার আঁপিসের কেরাণীদের মাসোহারার সমান। 
কন্তু যখন দেখি একমান্র সেই আয়ের উপর থাঁকয়াও কেরাণীবাবু 
পরিম্কার-পাঁরিচ্ছন্ন কাপড় পাঁরয়া ও জৃতা পায়ে "দয়া কাছাঁর যান, তাঁর 
স্লী-পুত্র আলাদা কিছু রোজগার করে না, তখন স্পম্টই বুঝা যায় যে 
তুলনায় মেথরেরা বৌশ পায়। তাছাড়া, মেথররা যে-সব বাঁড়তে কাজ 
করে, সেই সব বাঁড় হইতে ীনাঁসপ্যালাটর রোজগারের আতরিল্ত 
তাহাদের কিছু না কিছ্ আয় সর্বদাই হয়। ইহার উপরে, পালাপার্বণেও 
কিছু কিছু উপায় করে। তবু কেন তাহাদের এই খারাপ অবস্থা ? 
আমরা দুইটি কারণ দোখতে পাইলাম : এক, তাহাদের মদ খাওয়া; আর, 
সুদে টাকা ধার করা। মাহনার দন তো মহাজন কাছাঁরতেই হাঁজর হয়! 
ইহারা যে-মাহনা পায় মহাজনই তাহা লইয়া লয়। আর তাহা যায় প্রান 
ধার শোধ কারতে! ফের সেই দন হইতেই নূতন কর্জ লইয়া সংসার 
চালাইতে থাকে । কর্জের জন্য সুদ বিস্তর দিতে হয়, ফলে মেথররা 
কোনও দিনই খণমূক্ত হইতে পারে না। প্রতোক মাসে একটা মোটা অঙ্ক 
সুদেই চাঁলয়া যায়। 

এই অর্থ-সঙ্কট হইতে আমরা ইহাদের বাঁচাইতে চাঁহলাম। অনুসন্ধান 
করিয়া দেখা গেল যে, উহারা মাসে একদিন বেতন পায়। অথচ মাসে কত- 
বারই তো কর্জ করে, কাজেই মাসের শেষে এ দন সুদ-আসল আদায় 
কারতে হয়। আমরা বাঁললাম, কর্জ লওয়া বন্ধ করিতে হইবে, কিন্তু 
তাহারা রাজী হইল না। আমরা বাঁললাম, মাঁহনা দিবার জায়গায় মহা- 
জনের আসা বন্ধ করিতে হইবে, কিন্তু মেথররা বিগড়াইয়া গিয়া হরতাল 

কত সুবিধা পায়, মহাজনকে তাহারা ছাড়তে পারে না। তাহারা আরও 
বাঁলল যে, যতাঁদন ধার না-শোধ হইবে মহাজন তাহাদের ছাঁড়য়া দিবে না। 



২৮৮ আত্মকথা 

আমরা এমন প্রস্তাবও কারলাম যে তাহাদের সমস্ত ধার শোধ করিয়া 
দেওয়া হইবে। মহাজনের কাছে কর্জ না-কাঁরলে তাহাদের কত টাকা 
বাঁচবে, এ বিষয়ে কত বুঝান হইল, কিন্তু সহজে বোঝে কঃ আমরা 
আর একটা ব্যবস্থা করিলাম যে, মাসের শেষে না-ীদয়া পনের দিন পরে 
পরে দুইবারে তাহাদের মাহনা দেওয়া হইবে। তাছাড়া ইহাও বলা হইল 
যে পনের দিন অন্তর বেতন 'দবার ব্যবস্থা কাঁরলাম। ইহাও বাঁললাম যে 
প্রয়োজন হইলে এই শর্তে আঁগ্রম বেতনও দিতে পারা যাইবে, বেতন 
[মালবার সময় আগ্রম দেওয়া টাকা কাটিয়া লওয়া হইবে । বহু পারশ্রমের 
পরে ইহারা কথাটা বুঝল আর রাজী হইল। আর দেখা গেল, 'িছাদনের 
মধ্যেই এই ব্যবস্থায় বেশ লাভ হইল বাঁঝতে পাঁরিয়া ইহারা প্রসন্ন হইয়া 
উঠঠিয়াছে। আমরা সাঁরয়া আসার পরে এই বন্দোবস্ত চালু ছিল কনা জান 
না। মিডীনাঁসপ্যাঁলাট ছাঁড়য়া আসতে এই একটা আপশোষ রাহল যে 
হরিজনদের অজ্পবিস্তর যেটুকু সেবা করার সম্ভাবনা ?ছিল তাহা করা গেল না। 

আমরা যখন পাটনা মিউনাসপ্যাঁলাটির কাজ কাঁরতোছলাম, তখন অন্য 
কয়েকটি জিলায়ও কংগ্রেসীরা 'ডস্ট্রক্ট বোর্ড ও মিউীনাঁসপ্যাঁলাটতে 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। আগেই বাঁলয়াছ গয়া 'ডাস্ট্রক্ট বোর্ডে অন,গ্রহ- 
বাবূকে চেয়ারম্যান করা হইয়াছিল। মুঙ্গের িস্টিক্ট বোর্ডে শাহ্ মহম্মদ 
জুবেয়ার সাহেব চেয়ারম্যান, আর শ্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ভাইস-চেয়ারম্যান; ছাপরা 
বোর্ডে চেয়ারম্যান মজহরুল হক সাহেব; চম্পারনে প্রথমে বেতিয়া মউ- 
নাসপ্যালাটতে পরে চম্পারন বডাস্টিক্ট বোর্ডে শ্রীবাঁপনবিহারী বর্মা 
চেয়ারম্যান; মজঃফরপুর িউনাসপ্যালাটিতে শ্রীবন্ধ্যেম্বরীপ্রসাদ বম্মা আর 
ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে শ্্রীরামদয়াল সিংহ চেয়ারম্যান ছিলেন। ভাগলপুর 
ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীকৈলাসাঁবহারী লাল। দবারভাঙ্গায় 
চেয়ারম্যান ছিলেন বাব হরিনন্দন দাস আর ভাইস-চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার 
মিঃ মহম্মদ শফাী। ছোটনাগপুরের ভিস্টরিক্ট বোডগুলিতে চেয়ারম্যান 
ওখানকার ডেপুটি কমিশনারই হইতেন, আর ভাইস-চেয়ারম্যান বেসরকারি 

কেহ হইতেন। সেজন্য ওখানে মানভূমে শ্রীজীমৃতবাহন সেন আর হাজার- 
বাগে শ্রীরামনারায়ণ সিংহ ভাইস-চেয়ারম্যান হইলেন। এইরূপে আমাদের 
প্রদেশে প্রায় সব জেলাতেই অনেকগুলি জায়গায় স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানগুলিতে 
কংগ্রেসী লোকের হাতে কিছু কছ কর্তৃত্ব আসিয়া পাঁড়য়াছল, আর 
তাঁহারা কাজও আরম্ভ কাঁরয়া 'দিয়াছলেন। পাটনার মত হাঙ্গামা আর 
কোনও জায়গায় ছিল না, কেবল ছোটনাগপুরে চেয়ারম্যান আর ভাইস- 
চেয়ারম্যানে প্রায়ই খিটিমিটি চলিত। আমাদের পক্ষের লোকেরা প্রায় সব 
জায়গায়ই কাজ ভাল ভাবে করিয়াছিলেন, লোকের উপর যথেন্ট প্রভাবও 
পাঁড়য়াছল, কিন্তু এই ফ্াজে আমার মনে তৃপ্তি ছিল না। 



পাটনা িীনাসপ্যালাটতে ২৮৯ 

'নিবচিনের আগেই প্রার্থ' পদের জন্য পরস্পরের মধ্যে বড় রেষারোষ 
চাঁলতোছিল। 'নবচিনে দাঁড়াইতে না পারলে কেহ কেহ দুঃখিত হইতেন। 
কাহারও কাহারও মনে "হইল, আমরা দেশের সেবা কারয়াছ, এই সব বোর্ডে 

যাইতে পারা তো দেশসেবারই একরকম পুরস্কার, নিজেদের দাবী পেশ 
কারবার সময় ইন্হারা দেশসেবার কথা 'লাখয়া পেশ কাঁরতেন। আমার 
মনে শঙ্কা জাঁগল, এই তো মোটে সামান্য কাজের সুযোগ উপাাস্থত, 
এখনই 1নবাচনের জন্য ইহারা 'নজের ?নজের সেবার তা?লকা তৈয়ার 

করিতেছে, পরে কি হইবে কে জানে? কয়েকদিন ধাঁরয়া এইরকম অনুভব 
করার পরে আম কাঁলকাতার “মডার্ণ রাঁভউ' পান্রকায় এ-ীবষয়ে লা খয়া 

পাঠাইলাম, তখন ীনজের নাম ছাপাই নাই। 'কন্তু তাহাতে আম ানজের 
মনের কথা ব্যন্ত কারয়াছলাম। অনেক স্থলে বেশ ভাল কাজ হইলেও 
নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘাঁটতোছিল। এই বিষয়ে মুঙ্গেরের জিলা 
বোর্ড একেবারে দোষমূক্ত ছল। সেখানে অন্য সব জায়গার মত 'নজেদের 
মধ্যে মনকষাকষ কখনও দেখা যায় নাই। ইহা অবশ্য সেখানকার কম-কতা 
ও নেতাদের গুণে। যাঁদও আমার নিজের বিচারে এই সব বোর্ডে যোগ 
না-দেওয়াই উাঁচত মনে হইতোছিল, আমার সঙ্গীদের মত ছিল অন্যর্প। 
সেইজন্য আমি নিজের মত চাঁপয়া গেলাম। কংগ্রেসীদের নিবচিনে 
দাঁড়াইতে আম সর্বদা যথাসাধ্য সাহায্যই করিয়াছি । 

আমরা যখন িীনাসপ্যাঁলাট আর ীডাস্ট্রন্ত বোর্ডের কাজে ব্যাপ্ত, 
সেই সময় বিহার সরকার এক নৃতন বিল পেশ কাঁরলেন। এই বলের 
ফলে এই সকল বোর হসাব-পরাক্ষক সরকার আঁডটর, বোর্ড অথবা 
বোরের পদাধিকারীদের মধ্যে কেহ কোনও খরচ কারলে তাহা আইন- 
মাঁফক কি বেআইনী সে 1বষষে মীমাংসা কারতে পাঁরবেন। ঘাঁদ 'তাঁন 

উচিত বুঝেন তবে এ বেআইনী খরচের টাকা এ পদাঁধকারী বা বোর্ডের 
মেম্বার যাঁহারা উহা মঞ্জুর করিয়াছেন তাঁহাদের কাছ হইতে উশল 
কাঁরয়া লইবার জন্য দেশ 'দবেন। ১৯২২ সনে মিউীনাসপ্যাঁলাঁট 

আর জলা বোর্ডগুলির 'নয়মাবলী সংশোধিত ও পাঁরবার্ধত হইয়াঁছল, 
ইহারা [িজেদের চেয়ারম্যান 'নবাচনের ও জনসাধারণের প্রাতানাধত্ব কাঁর- 
বার জন্য অপর কয়েকাঁট অধিকার হাতে পাইয়াছিল। এই নূতন বিল 
দ্বারা পূর্বে দেওয়া আঁধকার খর্ব করা ছিল উদ্দেশ্য । সব চেয়ে গুরুতর 
কথা যে, আঁডটারের হাতে বোর্ডের নিয়মাবলসংক্রান্ত বষয়ে মীমাংসা 
করিবার ক্ষমতা থাঁকবে। এই বিল সকলেরই অপছন্দ হইল। বোর্ড আর 
জনসাধারণ দুই দিক হইতেই বিলাঁটর জোর বিরোধিতা শুরু হইল। 

পাঁরাস্থাতি যখন এইভাবের, তখন এই গবষয় এবং বোর্ডসম্বন্ধীয় অপর 
কয়েকাট 'বষয়ে আলোচনার জন্য এক কনফারেন্স ডাকা ঠিক হইল। 

১৯ 



*্২৯১০ আত্মকথা 

পাটনায়ই এই কনফারেন্সাট বাঁসল। সারনের জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান 
মজহরুল হক সাহেবের সভাপাঁতি হওয়ার কথা ছিল। মজ্গের জেলা- 
বোডেরি চেরারম্যান শাহ্ মহম্মদ জুবেয়ার ইহার দ্বার উদঘাটন করিবেন। 
মজহরুল হক সাহেব হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় আমাকে সভাপাঁত হইতে 
হইল। সারা প্রদেশের প্রধান প্রধান বোডগ্যাল এই কনফারেন্সে প্রতিনাধ 
পাঠাইয়াছিলেন। সর্বসম্মীতিরুমে আঁডট বলের নিন্দা করা হইল। 
বোডেরি অন্যান্য বিয়েও আলোচনা হইল । তাহার মধ্যে একটা তখন বড়ই 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল-জিলা বোরের ইঞ্জনীয়ার, কি বোর্ডের কর্মচারী, 
না গ্রাদৌশক সরকারের? আমরা ইহারও বিরোধিতা কারলাম। শিক্ষা- 
সংক্রান্ত আলোচনাও ছিল। ঠক হইল যে, পাঠ্যপ্স্তক 'ানবচিনের জন্য 
যে-বোর্ড আছে তাহার সংগঠন করা হউক এবং বোর্ডের প্রাতিনাধদের 

জন্য উহাতে কয়েকটি আসন থাকুক। এই কনফারেন্স একাঁট ছোট স্থায়ী 
কামাট নমুত্ত কারলেন, আর এই ধরনের সম্মেলনের আবশ্যকতা ও উপ- 
যোগিতা অনুভব করিরা পুনরায় এইভাবে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তাব 
কাঁরলেন। আমার বিশ্বাস, আমাদের পদত্যাগের পরেও কয়েকবার এই 
কনফারেন্স বাঁসয়াছে আর তাহাতে বোর্ডের নানা 1বষয়ে পরস্পরের মতের 
আদানপ্রদান হইয়াছে। | 

এই নিবচিনের ব্যাপারে একটা দুর্ঘটনা হইয়াছল, তাহার ফলও বড় 
খারাপ হইয়াছল। ১৯২২ হইতে হিন্দঃ-মুসলমানের [বরোধ বাঁড়িয়াই 
চাঁলয়া ছল : প্রায়ই কোনও-না-কোনও জায়গা হইতে দাঙ্গার খবর আঁসত। 
আমরা সর্বদাই ডীদ্বপ্প থাকতাম, জের 'ানজের এলাকায় যেন দাঙ্গা- 

হাঙ্গামা না হয় সেজন্য সর্বদা আমাদের চেম্টা করিতে হইত। তবু 
এখানেও জায়গায় জায়গায় দাঙ্গা হইয়া গেল। আজ এতাদন পর সে-সব 
জায়গার নাম মনে নাই, আর কবে কোথায় আরম্ভ হইল, তাহাও বাঁলতে 
পার না। তাহার জন্য তখনকার সংবাদপন্রের ফাইল ঘাঁটিতে হয়। যাহাই 
হউক, দাঙ্গামারামার এত বাঁড়য়া চলল যে তাহার পারণামও গুরুতর না 
হইয়া পারে নাই। একাদকে শুদ্ধি আর সংগঠন, অন্যাদকে লীগের প্রচার 
হিন্দু-মুসলমান এই বিরোধ আরও যেন বাড়াইয়া তুলল। নিজেদের 
মধ্যে মনোমালিন্য বাড়তে লাগল, যেখানে নিতান্ত দাঙ্গা বাধে না 
সেখানেও দ:ঃভগ্যিকমে পরস্পরের মধ্যে দারুণ আব*্বাস। অপরাদকে 
তুরস্ক খাঁলফাকে তাড়াইয়া দেওয়ার ফলে খিলাফং আন্দোলন আপনা 
হইতেই খানিকটা াথল হইয়া পাঁড়য়াছিল। অনেক মুসলমান, যাহারা 
খিলাফতের জন্যই কংগ্রেসে যোগ 'দিয়াছিলেন, এখন আস্তে আস্তে কংগ্রেস 
হইতে সরিয়া যাইতে -লাগিলেন। ইহারা পাঁরম্কার দেখাইতে লাগিলেন 
যে ১৯২১-২২ সনের মতই সকল বিষয়ে ইহারা একমত থাকতে 
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পারবেন না। জনসাধারণের মধ্যে এই দাঙ্গাহাজ্গামার ফলে বিহারের মত 
'হন্দুপ্রধান দেশে মুসলমানের 'নর্বচিত হওয়া কঠিন হইয়া পাঁড়ল। 

পাটনা 1মডীনাসপ্যালাটতে মৌলভাঁ খুরশেদ হাসনানের নিরচনে 
গোলমালের কথা আগেই বালয়াছি। এখানে আমরা খুব চেষ্টা কারলাম, 
মৌলভী সাহেবকে কিছু কাঁরতে দিই নাই। দেখা গেল, বহু ভোটের 
জোরে তি।ন 'জাতয়াছেন। ওদিকে ছাপরায় সৈবা, ত্যাগ আর ব্যান্তত্বের 
জন্য মজহরুল হক সাহেবের খুব প্রাতপাত্ত। তবু কতক লোকে গোলমাল 

বাধাইবার চেষ্টায় ছল, ?কণ্তু সেখানে আমার দাদার খুব প্রভাব, তান 
সব গোলমাল থামাইয়া 1দলেন, হকসাহেব অনায়াসে নর্বচিত হইয়া 
গেলেন। মঃঙ্গেরে জুবেয়ার সাহেবকে লোকে খুব মান্য কারত, তাঁহার 
নিবচিনে কেহ বাধা দেয় নাই। মজঃফরপুরে মোলভী মহম্মদ শফার 
সেবা, ত্যাগ কাহারও অপেক্ষা কম নয়, কিন্তু সেখানে কংগ্রেসীদের মধ্যে 
তেমন এঁক্য আর বাহিরের লোকের উপর তত বেশি প্রভাব ছল না, ফলে 
শফী সাহেব হাঁরয়া গেলেন। আমাদের বড়ই আপশোষ হইল, ?কততু 
নাচার। মৌলভী সাহেবেরও বড়ই আঘাত লাঁগয়াছিল, কিন্তু তানি তখন 
তাহা চাঁপিয়া রাঁখয়া কাজ কাঁরয়া চাললেন। ইহার অশুভ ফল পরে 
বোঝা গেল, যখন তিনি কংগ্রেস ছাঁড়য়া দিয়া মুসালম প্রাতষ্ঠান গাঁড়বার 
জন্য সময় দতে লাঁগলেন। অবশ্য ইহার কছ্যাদন পরে তান যান, তবে 
সত্রপাত সেই ডিস্ট্রিক্ট বোডেরি পরাজয়ে । যাঁদও এই সব নবচিনে আমরা 
মুসলমানদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কাঁরয়াছলাম আর বেশ কয়েকজন 
মুসলমান নির্বচিতও হইয়াছলেন, তবু ীবহারের মুসলমানেরা মনে 
কাঁরল তাহাদের সংখ্যা যথেষ্ট হয় নাই। এই সব ব্যাপারে বিশ্বাসই বড় 
কথা, অকারণে তাহা দূর্বল হইয়া পড়ে। এই কথাগুলি লিখিবার সময় 
নর্বচনের ফল তো আমার হাতের কাছে নাই, তবে যতদূর মনে পড়ে, 
মৃসলমানদের প্রাত কোনও অন্যায় করা হয় নাই; তবে হাঁ, কোনও কোনও 
জায়গায় কম বোঁশ হইয়াছে, কোথাও হয়তো প্রধান কেহ কেহ নবিত 
হইতে পারেন নাই, তবে সমস্ত প্রদেশের ফলাফলের কথা বিচার কাঁরলে 
দেখা যাইবে তখন আমরা কংগ্রেসীরা এ সব 'িবচিনের জন্য কত পাঁরশ্রম 
কারয়াছিলাম। কিন্তু অনেক মুসলমান-ভাইদের বিশ্বাস চালয়া গেল, আর 
কছাাঁদন পরেই তাহার কুফল দেখা গেল। 
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উপবাসের পরেও স্বাস্থ্য-লাভ কাঁরতে গাম্ধীজীর কয়েকাদন সময় লাগল। 
তিনি কোহাট যাইবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু সরকার অনুমাত দিলেন না। 
এঁ সময় সরকার আর একটি চাল চালিলেন। এক নৃতন আঁডর্নান্স জার 
কাঁরয়া বলা হইল যে, বাংলাদেশে 'বপ্লবীদল পূনরায় ষড়যন্তে রত হওয়ায় 
যেখানে সেখানে খুব হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে । ডে-হত্যা এবং আরও 
অন্য কয়েকাট হত্যার নজীর দেখাইয়া আর্ডনান্সের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা 
করা হইল। সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষচন্দ্র বসু এবং আরও বেশ কয়েকজন 
নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইল। কিছুদিন আগেই যাঁদও গুজব শোনা 1গয়া- 
[ছল যে, দেশবন্ধু দাশকেও গ্রেপ্তার করা হইবে, কিন্তু কাত তাহা হয় 
নাই। এই আর্ডনান্দ আর সুভাষবাবূদের গ্রেপ্তারের ফলে দেশময় হুল; 
স্থূল পড়িয়া গেল। সমগ্র দেশ ক্ষুন্ধ হইয়া উঠিল, নরমপল্থীরাও এই 
ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। স্বরাজ্যদলের লোকের মতে এই আর্ড- 
নান্স বিশেষভাবে তাঁহাদেরই উপর প্রয়োগ কারবার জন্য জার করা 
হইয়াছিল কেননা তাহারা বাংলা ও মধ্যপ্রদেশে মাল্রমণ্ডলী ভাঁঙায়া 
দিয়াছল; তখন নূতন নিযুন্ত দল সেখানে কোনও প্রকারে কাজ করিতে 
পাঁরতেছিল না। মহাত্মা গান্ধীও এই আর্ডনান্সে বড়ই রুষ্ট হইলেন; 
তিনি আবলম্বে দেশবন্ধু দাশ ও মাতিলালজীর সঙ্গে রফা কারয়া 
ফৌললেন। দেশময় সভাসমাত হইল, বড় বড় নেতারা কাগজে নিজেদের 
বিবাতি দিলেন, সর্বত্রই সরকারের এই কাজের তীর নিন্দা করা হইল। 
পাটনাতেও মস্ত এক সভা হইল, সর্বদলের, সকল মতের লোক উহাতে 
যোগ 'দিলেন। বাংলাদেশে দমন-নীতি প্রয়োগের জন্য সরকারকে কড়া 
সমালোচনা করা হইল, আঁমও এ সভায় জোর বন্তৃতা কাঁরয়াছলাম। 

গান্ধীজী যে-রফা করেন তাহার মর্ম এই যে, বিদেশী বস্ত্র বর্জন ছাড়া 
অন্য সব অসহযোগ কংগ্নেস এখন স্থগিত রাখবে, আর কংগ্রেসের মধ্যে 
ভিন্ন ভিন্ন কাঁমাট ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কাজের ভার লইবে, তবে চরখা ও 
খাঁদর প্রচার, আপোষে 'মালিয়া, বিশেষ হিন্দ-মুসলমান একযোগে, দুই 
সম্প্রদায়ের একতা বাড়ানোর চেষ্টা আর হিন্দুর অস্পৃশ্যতা-বর্জন, এই 
কয়টি কাজ অবশ্য করণীয় মনে করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় স্বরাজাদল যেন কংগ্রেসেরই অঙ্গ হিসাবে কাজ কাঁরবে, তাহারা 
নিজেদের নিয়ম তৈরি কাঁরবে, আয়ব্যয়ও তাহাদের নিজেদের । যেহেতু 
স্পন্ট দেখা যাইতেছে -যে, সকলে সূতা না-কাটিলে দেশ কাপড় সম্বন্ধে 



স্বরাজ্য দলের চ্দাক্ত ও বেলগাঁও কংগ্রেস ২৯৩ 

স্বাধীন হইবে না, যেহেতু দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগাযোগ 
ঘটাইবার পক্ষে চরখা এক প্রাণবন্ধ আর স্পম্ট-প্রমাঁণত পথ বাঁলয়া মনে 
হইতেছে, সেইজন্য চরখা-সম্বন্ধীয় আইনের সংশোধন কাঁরয়া ঠিক করা 
হইল যে আঠারো বংসর আগে কেহ কংগ্রেসের সদস্য হইতে পারবে না; 
রাজনৈোতিক সভা-সামাতর স্থানে আর কংগ্রেসের কাজের সময় যে হাতে- 
কাটা হাতে-বোনা খদ্দর পাঁরবে না, যে প্রতিমাসে নজের হাতে কাটা দুই 
হাজার গজ ভাল সূতা 1দবে না-সে কংগ্রেসের সদস্য হইতে পারবে না; 
রোগপাড়া, আচ্ছা, অথবা অন্য কোনও কারণেই অন্যের কাটা সুতা 
দেওয়া চলিবে না। ইহার ফলে স্বরাজ্যদল কংগ্রেসের নামেই কাীন্সলেন 
কাজ কারবার আঁধকার লাভ করিল, কিন্তু কংগ্রেসের মেম্বার হইতে গেলে 
এখন চার আনা চাঁদার বদলে নিজের হাতে কাটা দুই হাজার গজ সূতা 
কংগ্রেস কাঁমাটতে দিতে হইবে "স্থির হইল । রোগ অথবা আনচ্ছার ক্ষেত্রে 
অন্যের কাছ হইতে 'কনিয়া দিতে হইবে । নাঁখল ভারত কংগ্রেস কমিটি 
আর বেলগাঁও কংগ্রেসেও এই সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করা হইল । 

বাংলার নিযতিন আর স্বরাজ্যদলের সঙ্গে বোঝাপড়া, এই দুই বিষয়ের 
শবচারের জন্য মৌলানা মহম্মদ আলী বোম্বাইয়ে নাখল-ভারত কংগ্রেস 
কমিটির এক আঁধবেশন ডাঁকলেন। বাংলার এই পাঁরাঁস্থাতি সম্বন্ধে 
আলোচনার জন্য দেশের অন্যান্য রাজনোতিক দলকেও আহবান করিলেন। 
গান্ধীজীর প্রথম হইতেই চেস্টা ছিল যাহাতে সকল দলের লোকেই আবার 
কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য উৎসুক হয়; ঠিক সেই সময় গভর্নমেণ্টের 
আচরণে বেশ সযোগও পাওয়া গেল। বোম্বাইয়ে বৃহ এক সম্মিলন 
হইল, সভাপাঁত হইলেন স্যর দিনশা পোঁটট। প্রথম প্রস্তাবেই সরকারের 
দমন-নীতির 'নন্দা কাঁরয়া স্বরাজের দাবী পেশ করা হইল । 'দ্বতীয় 
প্রস্তাব দ্বারা একটি কমিটি গঠিত হইল, এই কামটি বিভিন্ন রাজনোতিক- 
দলগূলিকে কি উপায়ে কংগ্রেসের অন্তভূর্ত করা যাইতে পারে তাহার 
জন্য চেস্টা কাঁরবেন আর স্বরাজের একটা খসড়া তোর করিয়া হিন্দু 
মুসলমান এবং অন্যান্য সমস্যার মীমাংসার উপায় বিবেচনা করিবেন। 
৩১শে মার্চের মধ্যে এই কাঁমাটর রিপোর্ট তোর হইলে এরীপ্রলে আবার 
বৈঠক বাঁসবে। এই সম্মেলনের বিশেষত্ব, ইহাতে কংগ্রেসীরা, কংগ্রেসের 
ভিতরকার স্বরাজ্যদলের লোকেরা, ছাড়াও ভারতের সব রাজনোতিক দল, 
এমন কি মস লীগও যোগ ীদয়াছিলেন। এই সমে ফলে সমগ্র 
দেশে এক নতন তরঙ্গ উঠিল। আশা হইল, এই বার বুঝি সকলে এক- 
যোগে, একমত না হইলেও নিজ 'নজ মতে. সকলের একই ধ্যানের বস্তু 
স্বরাজলাভের জন্য যত্রবান হইবে। 



২১৪ আত্মকথ। 

গান্ধীজী ও স্বরাজ্যদলের সঞ্জে নিষ্পাত্ত মঞ্জুর হইয়া গেল। অপাঁর- 
বত নবাদীদের মধ্যে অনেকের অবশ্য এই রফা পছন্দসই হয় নাই, স্বরাজা- 
দল যে কাউান্সলে কংগ্লেসের প্রাতানাধরূপে কংগ্রেসের কথা বিবার 
আঁধকার পাইল, ইহাতেই তাহাদের বিশেষ জাপাত্ত। লোকের ইচ্ছা এই 
আধকার দেওয়া হইলেও তাঁহাদের 'নয়ন্্রণের ভার কংগ্রেসের থাকুক! 
গ্ান্ধীজী এই নিয়ন্তেণের ভার নিতে অনিচ্ছক। অবশেষে, বহু বাদানু- 
বাদের পর এ রফা মঞ্জুর হইল। 

এই দুই সম্মেলনই গান্ধীজীর পথ পাঁরচ্কার কাঁররা দিল। ?নজেদের 
মধ্যে যেবোবভেদে তান দুঃখ বোধ করতেছিলেন তাহা অনেকখানি দূর 
হইল। বাঁক যেটুকু মনোমাঁলন্য ভাহাও দূর কারবার দরজা খ্াালয়া 
গেল। বেলগাঁও কংগ্রেসে তাঁহাকে সভাপাত মনোনীত করা হইয়াছিল, 
কমতু তান তখন পর্যন্ত রাজী হন নাই। এই দুই সম্মেলনের পর তান 
সম্মীত দলেন। আশা করা গেল যে, কংগ্রেসের সময় বিভিন্ন দলের 
বার্ষক আধবেশনও বেলগাঁওয়েই হইবে, আর সকল দলের মধ্যে আপোষে 
আলাপের আরেকটা সূযোগ গাওয়া যাইবে; কিন্তু তাহা হইল না। কেবল 
শ্রীমতী আযান বেশান্ত কংগ্রেসে যোগ দেওয়া স্থির কারলেন, আর নিজের 
অনূগামণ দলবলসহ বেলগাঁও কংগ্রেসে যোগ 'দিলেন। 

প্রধানত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। স্থানীয় 
লোকের কংগ্রেসের জন্য পরম উৎসাহ ছিল। শ্রীগঞ্গাধররাও দেশপাণ্ডে 
প্রাচীন বয়সেও নবীনের উৎসাহে ঘোড়ায় চাঁড়য়া সব ঘাওয়া-আসা কাঁরিতে 
লাগিলেন আর ব্যবস্থা বন্দোবস্তের তদারক ,কাঁরতে লাগলেন। আঁধ- 
বেশনের সঙ্জে বরাবরই একটা প্রদর্শনীর আয়োজন থাকে। বেলগাঁওয়ে 
একাঁট সঙ্গীত-সম্মেলনও হইয়াঁছল, আর কর্ণটকের বহু গুণী ও শিল্পী 
তাহাতে যোগ্ 'দিয়াছিলেন। দরবারের তরফ হইতে পূর্ণ সহযোগিতা 
পাওয়া গিয়াছিল। গুণী বিদ্বান অনেককে পাঠান হইয়াছিল। তাঁহাদের 
মধ্যে বাঁণকার আচার্য শ্রীশেষলাজী ছিলেন সবচেয়ে নামকরা । কংগ্রেসী 
প্রাতীনীধদের অবসর সময়ে তীন আতি চমৎকার দাঁক্ষণী, বিশেষত 
কর্ণটকের, সঙ্গীত গ্াহিয়া শূনাইতেন। একাঁদন গান্ধীজীর কৃঠিতে গিয়া 
তিনি নিজের বাঁণার অদ্ভূত এন্দরঙগালিক শাস্তি প্রদর্শন কারিয়াছিলেন। 



বদ্ধগয়ার মান্দর 

এই সময়ে একটা বিশেষ ঘটনা ঘঁটিল, 'সংহল হইতে ডান্তার কোসিয়াস 
পেরেরার (0০%8৪185 1১০611%) নেতৃত্বে বৌদ্ধদের এক মণ্ডলী ভারতীয় 
কংগ্রেসের কাছে আসলেন। তাঁহাদের প্রার্থনা, বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমান্দর 
বৌদ্ধদের আঁধকারে আনিয়া দিতে হইবে। গয়া কংগ্রেসের সময়েই ব্হ্ষ- 
দেশ হইতে 1ভক্ষ; উত্তমের নেতৃত্বে প্রায় একশ ভিক্ষুর মস্ত একদল প্রাতি- 
নাধ আঁসয়াছলেন। ব্রহ্ষদেশ তখন ভারতেরই অংশ ছিল, সেখানেও 
কংগ্রেস-কামাট ছিল, ইহারা সেই কংগ্রেস-কীমাটরই প্রাতাঁনাঁধ। ইহারা 
এক ঢলে দুই পাখি মারতে চাইয়া ছলেন, কংগ্রেসে যোগ দেওয়া আর 
বোধগয়ায় বুদ্ধদেবের দর্শন। আর গয়া কংগ্রেসের স্থানও বোধগয়ারই 
পথে। তখন এবং কোকনদ কংগ্রেসের পরেও এই ।বষয়ে কথাবাতাঁ চাঁলতে- 
ছিল, এবং আমাকে বুদ্ধগয়া-সম্বন্ধীয় গ্রস্তাবাটর তদন্তের জন্য বলা হইল। 
কিন্তু আমি তখন পযন্ত কিছু করিতে পাঁর নাই। বেলগাঁওয়ে ডেপু- 
টেশন কংগ্রেসে এই প্রস্তাব উত্থাপন কারতে চাহিল। গান্ধীজী উহাদের 
সঙ্গে কথাবাত! বাঁললেন। এই বিষয়ে তদন্ত কাঁররা রিপোর্ট পেশ করার 
জন্য গান্ধীজী আবার আমাকে নিষুন্ত করিলেন। বাঁললেন, সাহাযোর জন্য 
আমি ?নজের ইচ্ছামত লোক আমার সঙ্গে লইতে পাঁর। প্রাতীনাধদল 
সন্তুষ্ট হইয়া গেল। লালা লাজপতরায় আশঙ্কা কাঁরতে লাগলেন যে, 
বিদেশী বোদ্ধগণ মন্দিরের আঁধকার পাইলে হয়তো বা উহা বিদেশী ষড়- 
যন্দের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইবে, আর পরে আন্তর-রাম্ট্রীয় জাটলতার সৃষ্টি 
হইবে। 

কংগ্রেস হইতে ফারিয়া আম তদন্তের কাজে লাগিয়া গেলাম। শ্রীবজ- 
কিশোর প্রসাদ, ডাঃ কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল ও শ্রীরামোদর দাস (পরে 

ভিক্ষু রাহুল সাংকৃত্যায়ন) কে লইয়া ছোট একাঁট কামাঁট গঠন করা হইল। 
তদন্ত আরপ্ত হইবার পর সংহলবাস শ্রীগুণী সিংহ সেখান হইতে আসিয়া 
যোগ 'দিলেন। কিছ্বাদন বিহারে থাকিয়া তান বৌদ্ধদের পক্ষ হইতে 
কাঁমিটিকে সাহায্য করিলেন। আম প্রথমেই 'হন্দদের আভমত জানিবার 
চেন্টা করি। পাটনায় দুইটি সভা ডাকা হয়, কিন্তু সভায় লোক তেমন 
না-হওয়ায় তাহাদের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব রাঁহল না। ভাগাক্ধমে এ সময় 
মজঃফরপ7রে হিন্দ্-মহাসভার এক আঁধবেশন হওয়ার কথা ছিল, আর 
তাহার সভাপতি ছিলেন লালা লাজপতরায়। আম সেখানে গেলাম; 
বোধগয়ার মোহন্তর পক্ষ হইতেও কয়েকজন গিয়াছিলেন। এ সভায় 



৯৬ আত্মকথা 

একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল যে 'হন্দ; ও বৌদ্ধদের এন্স সাঁম্মীলত কমার 
হাতে মান্দরের ব্যবস্থার ভার সমর্পণ করা হউক। আরও বলা হইল ষে, 
এই প্রস্তাব ভালভাবে বিচার কারবার জন্য, আর সম্ভব হইলে মোহন্তকে 
রাজ করাইবার জন্য, এক কমিটি গঠিত হইবে। উপারলাখত চারজন 
ভদ্রলোক এ কমিটিরও সদস্য হইলেন। আরও একজনকে এবং বোধগয়ার 
মোহন্তকেও সদস্য করা হইল, কিন্তু কমিটির কাজ আরম্ভ হইলে দেখা 
গেল, দুইজনের কেহই যোগ দিলেন না। এইভাবে কংগ্রেস আর হিন্দু 
মহাসভার তরফ হইতে আমরা চারজনে রিপোর্ট তৈরি করিলাম। কমিটি 
সকল 'দিক বিচার করিয়া দীর্ঘ এবং গুরুত্বপূর্ণ এক িপোর্ট লাখলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে 'নাজেদের মন্তব্য পেশ করিলেন যে মান্দরের ভার হিন্দু ও 
বৌদ্ধাদগের এক মাঁলত কমিটির হাতে দেওয়া হউক, পূজা-অর্চনা 
বৌদ্ধ-রীতি অনুসারে করা হইবে, তবে 'হন্দুদেরও দর্শন এবং পৃজার 
আঁধকার থাঁকিবে। | 

এই মন্দিরাঁট যাঁদও বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থস্থান, তবু মান্দরের ভার 
ছিল বোধগয়ার শৈব মোহন্তের উপরে । হিন্দুরাও বুদ্ধদেবকে নিজেদের 
প্রধান দশ অবতারের একজন মনে করে। কিন্তু বুদ্ধের পূজা 'হন্দুর মধ্যে 
প্রচলিত নাই। কোথাও কোথাও আবার বৃদ্ধের নিন্দাই করা হয়। এই- 
সব কারণে, পূজার সামান্য ব্যবস্থা থাকলেও তাহা এমন মহত্পূর্ণ বাশষ্ট 
তীর্থস্থানের মোটেই উপযুক্ত নয়। আমরা দেখলাম, বৌদ্ধদের আভযোগ 
সঙ্গত; বৌদ্ধমান্দরে পূজার সমুচিত ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষেই করা সম্ভব, 
সেইজন্য আমরা ইহার সুপাঁরশ কারলাম। আমরা মোহল্তর সঙ্গেও 
দেখা কারয়া এই ব্যবস্থায় তাঁহাকে রাজী করাইতে চেষ্টা কাঁরলাম। 
তাঁহাকে এই কাঁমাটর সদস্যও কাঁরতে চাঁহলাম, মান্দর হইতে তাহার 
ভোগ প্রভৃতির ঘাহা আয় হয় তাহার জন্য ক্ষাতপূরণও দিতে চাঁহলাম। 
কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী নন। তানি বলেন, লাভের লোভে তান 
মান্দরের আধকার বজায় রাখতে চান না। এমন ক লাভই বা হয়, 
মান্দরের খরচই তো সবসময় ওঠে না, আর উীঠলেও তাঁহার মস্ত জাঁম- 
দারীর আয়ের কাছে এই আয় তো ছুই নয়। কথাটা সত্য। তাঁহার 
মঠের আয় অনেক লাখ টাকা, আর এই মান্দরের আয় হয়তো বংসরে 

হাজার, দুই হাজার হইবে। তবে তিনি জানেন, এই মান্দর তাঁহার 
আঁধকারে আছে বাঁলয়াই দেশ-বিদেশ পর্যন্ত তাঁহার এত প্রাতষ্ঠা! ইহা 
তিনি ছাড়তে চাহেন না। আমরা কত বুঝাইলাম যে, আমাদের কথা 

বাঝলেন না, আমাদের চেষ্টাযত্ব বিফল হইল। মন্তব্য পেশ করিয়া "দয়া 
উপয্স্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রুহিলাম। 



বেলগাঁওযের পরে ২৯৭ 

নিাখল-ভারত কাঁমাটতে এই রিপোর্ট পেশ হইল, মঞ্জরও হইল কিন্তু 
আজ পর্যন্ত কাজ শেষ হয় নাই। বংসর কয়েক পরে যখন কংগ্রেসের 
মান্তিত্ব হইল, তখনও আবার 1সংহল হইতে একাট ডেপুটেশন আঁ সয়া- 
ছিল। উহারা আবার সেই প্রার্থনা জানায়। আম তখন অসংস্থ হইয়া 
জের গ্রাম জারাদেইয়ে। সেইজন্য ইহারা জীরাদেইয়ে গেল। প্রধান 
মন্নীর সঙ্গে দেখা কাঁরল, কিন্তু মোহন্ত কোনওমতে রাজী হন না। 

আইন কাঁরলে ছু করা যাইতে পারে ভাঁবয়া আম প্রধান মণ্তীকে পন্ন 
দিলাম, তান এই বিষয়ে বিচার-বিবেচনা ক'রতে লাগলেন। +কন্তু নানা- 
রকম ঝঞ্চাটে ব্যাপৃত থাকায় কাজ অগ্রসর হইতে পারে নাই। কংগ্রেস যখন 
মাল্তত্বে ইস্তফা দিল, বুদ্ধগয়া মান্দরের সমস্যা তখনও যেখানকার সেখানেই 
রাঁহয়া গেল। আমার আজও ব*্বাস, এই মান্দরের কাজকর্মের ভার 
বৌদ্ধদের হাতে দেওয়াই ন্যায়-সঙ্গত। আর, 'হন্দুরাও যখন বুদ্ধদেবকে 
অবতার বাঁলয়া ভান্ত করে তখন ব্যবস্থাকামাঁটতে 1হন্দুদেরও থাকা 
'বাঞ্চনীয়। এই প্রসঙ্গে আরেকাঁট উল্লেখযোগ্য কথা আছে। 1সংহলে 
কতরগামা নামে এক প্রাসদ্ধ মান্দর আছে, সেখানকার হিন্দুরা বলে 
মান্দরাট তাহাদের, আর বৌদ্ধরা তাহা আঁধকার কাঁরয়া লইয়াছে। 
আমাদের এই সব কথা চাঁলতেছে, এমন সময় 1সংহলের 1হন্দুদের কাছ 
হইতে আমার 'নকট পন্ন ও তার আসতে লাগল এই বাঁলয়া যে যতাঁদন 
কতরগামা মান্দরে 'হন্দুদের আঁধকার ইহারা স্বীকার না-করিবে ততাঁদন 
ঘেন বোদ্ধগয়ার মান্দরে বৌদ্ধদের আঁধকার আমরা স্বীকার না-কার। 
কথা চাঁলতে থাকলে হয়তো এই ব্যাপারেরও কিছ প্রসঙ্গ উঠত, ?কন্তু 
তখন সময়ই হইল না, কথাটা এখানেই চাপা রাহল। 

এইখানে আম ১৯২৫-এর কথা 'লাঁখতে 'লাখতে ১৯৩৯ সনে চাঁলয়া 
আ'সয়াছ; কারণ এ-বিষয়ে এক জায়গায় সবটা লেখাই সঙ্গত। 

বেলগাঁওয়ের পরে 

বেলগাঁও কংগ্রেসে স্বরাজ্যদলের সঙ্গে রফার বিষয় মঞ্জুর হইয়া গেল। 
গাম্ধীজশর মনের ভাব এই যে, যেখানে রাজনোতিক ব্যাপারের প্রশ্ন সেখানে 
সবরাজ্যদলের প্রাধানা থাকুক, ইচ্ছা হইলে তো ওয়ার্কং কাঁমটিও তাহারা 
নিজেদের অনুকূল কাঁরয়া গঠন কাঁরতে পারে; কিন্তু খাঁদ-প্রচার আর 
গঠনমূলক কাজে পাঁরপূর্ণ সহায়তা করিতে হইবে, আর ইহার পারচালনার 



২৯৮ আত্মকথা 

ভার গান্ধীজীর উপর ছাঁড়য়া দক। এই অনুসারে কংগ্রেসের নয়মেরও 
সংশোধন হইল। কংগ্রেসের সভ্য হইবার জন্য চার আনা চাঁদার বদলে 
নিজের হাতে কাটা সূতা দেওয়া মঞ্জুর হইল। 

গান্ধীজনী জেলখানা হইতে বাঁহরে আসিয়া অবাঁধ খাঁদ-প্রচারের দিকে 
[শেষ জোর 'দিতোছলেন। আঁমও নিজের প্রদেশে গঠন-কর্ম, বিশেষ 
ভাবে রান্ট্রীয় শিক্ষা আর খাঁদপ্রচারে লাগিয়া রাহলাম। ১৯২৪ সনে 
আমরা পাটনায় একটি প্রদর্শনী কাঁরয়া চরখা আর চরখায় প্রস্তুত সব রকম 
খাঁদর নমুনা প্রদর্শন কারলাম। এই প্রদর্শনীকে আম রাজনীতি হইতে 
পৃথক রাখয়াছলাম। সকলকে আমন্ত্রণ কাঁরয়া বলা হইল, দলে দলে 
আসিয়া দেখুন, হাতে কেমন সমন্দর সূতা কাটা যায় আর খাঁদপ্রচারের 
দ্বারা গরীবদের কত লাভ হয়। বহু সরকারি কর্মচারীও আসিয়া খাঁদ- 
প্রগাতি দেখলেন। ই্হাদের মধ্যে পাটনা হাইকোর্টের চঈফ-জাস্টস স্যর 
ডসন মিলারের নাম উল্লেখযোগ্য । অন্য কয়েকজন ভারতীয় ও ইংরেজ জজ, 
বিহার গভর্নরের কাউন্সিলের মেম্বার স্যর হিউ ম্যাকফারসন এবং আরও 
অনেক উচ্চ কর্মচারঁও আঁপসলেন। চরখা-প্রীতিযোগতায় মলখাচক-গান্ধন- 
কাঁটরের সোরন) দুইটি ছেলে প্রথম পুরস্কার পায়। ছেলে দুটি শ্রীরাম- 
বিনোদ সিংহের ছোট ভাই। ইহারা ঘণ্টায় প্রায় ৬০০ গজ সুতা কাঁটয়াছিল। 
ইহাদের মধ্যে একজন ডান্তার সত্যনারায়ণ +সংহ, যান পরে ইউরোপে 
শিক্ষা লাভ কাঁরয়া 'ডকটর' উপাধি পাইয়া দেশে আসেন। ইনি ?হন্দীতে 
অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। মাহ সূতার কাটঃনীরা প্রায় ৩০০ নম্বরের সুতা 
কাঁটয়া দেখাইয়াছিল। তখন পর্যন্তি যতটা প্রগাঁত হইয়াছিল আম আমার 
বন্তৃতায় লোককে তাহা পাড়য়া শুনাইলাম, আমার যতটা অনমান হয়, 
লোকে মহা সন্তুষ্ট হইল। চীফ-জস্টিসের স্ত্রী লেডী 'মলার পুরস্কার 
বিতরণ করিলেন। 

বেলগাঁওয়ের প্রদর্শনী উদ্্ঘাটনের সৌভাগ্য আমার হইয়াছল। আমার 
প্রদেশে খাঁদর কাজ ভাল চলে বাঁলয়াই বোধহয় এই সম্মান আমাকে দেওয়া 
হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে যাঁদও অন্য নানারকম শল্পের নমুনা দেখান 
হইয়াছিল, তবু আমার বন্তৃতায় আমি খাদির কথাই বিশেষভাবে বালিয়া- 
ছিলাম। আম জোর গলায় বাঁললাম যে, প্রচারক আর পয়সার অভাব না 
হইলে আর লোকে কিনিলে, সারা দেশের প্রয়োজন-মত খাঁদ অল্প সময়ের 
মধ্যেই তৈরি করা যায়। 

এই বংসরের কয়েকটি ছোট ঘটনা আমার পক্ষে পুণ্যস্মাতি হইয়া 
রাঁহয়াছে। ইউানিভার্সাট সমাবর্তন উৎসবে বন্তৃতার জন্য সেবার স্যর 
জগদীশচন্দ্র বস্ পাটনায় আসলেন, আম তাঁহাক বিহার-বিদ্যাপীতে 
নিমল্সণ কারলাম। প্রোসডেন্সি কলেজে পাঁড়বার সময় ডান্তার বসুর 



বেলগাঁওয়ের পরে ২৯৯ 

কাছে পাঁড়য়াছিলাম, কিন্তু সে তো বহাঁদনের কথা । আর তাহাও উপরের 
পদকে নয়, বি. এসাঁস, এম. এসাঁসতে নয়, এফ. এ কর্লাসেই আমার তাঁহার 
কাছে পড়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সেই জন্য, আম ভাবতেই পার নাই 
যে আমার কথা তাঁহার মনে আছে বা আমার কথা তান কিছ জানতে 
পারেন। কিন্তু আমার আহনাদের সীমা রাঁহল না, যখন দৌখলাম 
তান যে শুধু মনে রাখিয়াছেন তাহাই নহে, আমার উপর তাঁহার যথেষ্ট 
স্নেহ। তিনি আনন্দের সঙ্গে বিদ্যাপীঠে আসলেন আর সন্দর ওজস্বী 
এবং উৎসাহপূর্ণ এক বন্তুতা দলেন। আম নিজেকে ধন্য মনে কারলাম। 
এই প্রেম আর বিশ্বাসের পাঁরচয় তান মৃত্যুর কছাঁদন আগে আবার 
দয়া গেলেন; বিহারের মদ)পান-ীনরোধের জন্য তান মোটারকম টাকা দান 
কাঁরলেন আর এ টাকার সুদ যথোঁচত ভাবে খরচ করার ভারও তান আমার 
উপর 'দলেন। তিনি যে কেবল বিজ্ঞানাবদ্দের মুকুটম?ণ তাহা নয়, তানি 
একজন খাঁটি দেশভন্ত আর ত্যাগ পুরুষ ছিলেন। ১৯৪২ সনে জেলে 
যাওয়া পযন্ত আমার তত্বাবধানে ঝাঁরয়ায় এই মদ্যপান-নরোধের কাজ 
চাঁলয়াছল। লেডাঁ অবলা বস্ আমাকে টাকা পাঠাইতেন। আমি ঘখন 
জেলে চাঁলয়া আসলাম আর অন্য কমাঁরাও বন্দী হইলেন তখন আঁম 
আমার হাতের সশ্টিত টাকা লেডী বস আর ট্রস্টীদগের হাতে 'ফরাইয়া 
প্দই। ফিরাইয়া দেওয়ার জরুরী দরকার 'ছিল, কারণ আমার নামে ব্যাঙ্কে 
যত 'িসাব ছিল গভর্নমেন্ট সব বাজেয়াপ্ত কাঁরতোছল। আঁম দৌঁখলাম 
আমার অনূপাস্থাতিতে কাজ তো বন্ধ হইবেই তাহার উপর পয়সার অভাবে 
_এই অবস্থায় ?ানজের দায়িত্বে টাকা রাখা চলে না; বিশেষত আঁম কত- 
দিনে জেল হইতে ছাড়া পাইব তাহারই বা ঠিক কিঃ আমার 1লাঁখত 
অনুরোধের ফলে গভর্নমেন্ট এই বাবদ টাকা ট্রান্টীদের কাছে পাঠাইবার 
অনুমতি 'দল। প্রায় ষোলমাস জেলে থাকবার পর এই লাইনগ্লি 
লাঁখতে 'লাঁখতে মনে হইতেছে, টাকা 'ফিরাইয়া "দিয়া ভালই করিয়া- 
ছিলাম। কেবল আফশোষ এই যে, আচার্য বসুর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে 
পারলাম না। 'কন্তু আমার তো দোষ নাই। ভারতবর্ষে রাজনপীত 
এমনই জিনিস, ইহার কবলে পাঁড়লে মানুষকে বহ্ প্রয়োজনীয় আর মহত্- 
পূর্ণ কাজ ছাঁড়য়া দিতে হয়। আর যাঁদও গভর্নমেন্ট কংগ্রেসী মন্দের 
নয় পাল্টাইয়া 'দয্লাছে, আর ঝাঁরয়ায় যেখানে এই টাকা "দয়া কাজ করা 
হইতোঁছিল সেখানে আবার এখন মদ 'বাকু হইতেছে, তবুও আমার 'ব*বাস 
আবার যখন আমাদের সময় আসবে তখন আচার্যমহোদয়ের ইচ্ছা পূরণ 
কাঁরতে পারিব। 

এখানে আর একাঁট বিষয় উল্লেখ করাও অসঙ্গত হইবে না। খাঁদির 
কাজে শ্রীবব্বন 'সংহ নামে এক যুবক কমা ছিল। সারণ জেলার গোপাল- 



৩০০ আত্মকথা 

গঞ্জ সাবাঁডভিশনে কথয়েগবাঁলয়া গ্রামে তাহার বাস। বড় ভাবপ্রবণ ছেলে । 
মোল্তারী পরীক্ষার জন্য তৈয়ার হইতোঁছল, এমন সময় দেশের ডাক শানয়া 
এ পথ ছাঁড়য়া খাঁদর কাজে লাঁগয়া গেল। ঘরের অবস্থা ভাল নয়। 
সামান্য আয়। ছেলৌ৯ ।নজের পয়সায় খাদ আর চরখার প্রচার আরম্ভ 
কাঁরয়া দিল। নিজের জাম, স্ত্রীর অলঙ্কার পযন্ত এই কাজে বোৌঁচয়া 
ফেলিল। এতখান কারবার পরে সে খাঁদ বোডের কাছে 'নজের অবস্থা 
খাঁলয়া বালল। বোর্ড হইতে উহাকে সাহায্য দেওয়া ঠিক হইল। এমন 
সময় বেচাঁর পাঁড়ল রোগে, উন্মাদের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগল। বার 
বার কেবল বাঁলত, উহাকে সাপে কামড়াইবে; সারাক্ষণ চরখা আর খাদর 
গান গাহত, কখনও একেবারে 1বগড়াইয়া যাইত। এইসব কারণে লোকে 
উহাকে ঘরে বন্ধ কাঁরয়া রাঁখত। একাঁদন রান্রবেলা বন্ধ ঘরের ভিতর 
হইতে চাঁৎকার কারয়া বালতে লাগল, সাপ আসিয়াছে, উহার সঙ্গে লড়াই 
শুরু কারয়া দিয়াছি। প্রথমে তো লোকে পাগলের প্রলাপ মনে কারয়া 
চুপ কাঁরয়াই ছিল, পরে কিন্তু গিয়া দেখে সত্যই এক গোখরা সাপ উহার 
হাতের মধ্যে। কয়েক জায়গায় সাপে উহাকে কামড়াইয়া 1দয়াছে। কোনও 
মতে সাপটাকে সে মারয়াছে সত্য, কিন্তু এ সাপের বিষেই অল্পক্ষণ পরে 

উহার মৃত্যু হয়। 
বব্বন সিংহের স্ত্রী তাহার রোগের প্রথম দিন হইতেই ভাত খাওয়া 

ছাঁড়য়া দিয়াছল। চাব্বশ দিন পরে উহার মৃত্যু হইলে স্নানাদ করিয়া 
সে সতাঁ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ কারল। লোকে রাজী নয়। দাহ কারবার জন্য 
শব লইয়া যাওয়া হইল, সে বেচাঁরও জোর কাঁরতে লাগল, কিন্তু লোকে 
জবরদাঁস্ত কাঁরয়া উহাকে ঘরে বন্ধ কাঁরয়া রাখিল। মেয়োট তখন শান্ত 
হইল, চুপ কাঁরয়া রহল। নিজের ঘরে এক অন্ধকার কোণে পাঁড়য়া 
থাকিত। কোণাঁটতে কিছু তূলা আর খদ্দর রাখা ছিল। তিন-চার দন 
পরে একাঁদন রান্রবেলা সে নিজের ঘরে শুইতে গিয়াছে, বব্বন সংহের 
ভাই বাহরের ঘরে শুইয়াছে। কাহারও 'কছু সন্দেহ হয় নাই। সকালে 
যখন সে উঠিল না, লোকের মনে সন্দেহ হইল। ঘরের ভিতরে রামসরত 
(মেয়োটর নাম) এক হাতে গীতা লইয়া অপর হাতে ঠেস দিয়া বাঁসয়া 
আছে। শরীর স্পর্শ কাঁরয়া দেখা গেল, পায়ের বূড়া আঙ্গুল হইতে বুক 
পযন্তি সর্বশরীর পড়িয়া খাক হইয়া গিয়াছে, বাদবাকী শরীর যেমন 
তেমনই রাহয়াছে। পিঠের উপর ঝূলান লম্বা চুলের রাশ খাঁনকটা 
পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু চোখের পাতায় আগুনের কোনও চিহ্ই নাই। 
উহার শরীরের তিন-চার ফুটের মধ্যে দুইাদকেই সেই তূলা আর খাঁদ। 

ঘরে কিছ জবালানি কাশ ছিল, সেগ্ীল অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু উহার দেহ 
পুড়াইয়া খাক করিয়া দিতে পারে, এমন পাঁরমাণ ছিল না। এইর্পে সেই 
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দেবী আপনার সতীত্ব প্রমাণ কাঁরয়া দেহত্যাগ কাঁরল। ঘটনাটির খবর 
পাইয়া সেখানে গেলাম। লোকের মুখে যাহা যাহা শানলাম, কাগজে 
শলাখয়াছিলাম। শবাঁচত্র ঘটনা । খানিকটা আশ্চর্য তো বটেই। দলে দলে 
লোক স্থানাট দেখিবার জন্য আসতে লাগল । পারবারবর্গকে সান্ত্বনা 
দেওয়া ছাড়াও সতাীসাধ্ৰবীর পস্থান দৌখয়া আম নজেকে ধন্য মনে 
কারলাম। 

দেশবন্ধ;র দেহাবসান 

বেলগাঁও কংগ্রেসের সময় হইতে দেশবন্ধ্ দাশের স্বাস্থ্য খারাপ হইতে- 
ছিল, কিছাাঁদন তিনি নজের ছোট ভাই শ্ত্রীপ্রফল্পরঞ্জন দাশের (ঁপ. আর. 
দাশ) কাছে পাটনায় আসিয়া রাহলেন। তখনই প্রায়ই তাঁহার কাছে 
যাইতাম। তিনি চরখা শাখতে আরম্ভ কারলেন। আমাকে বাঁললেন : 
হয় তুমি নিজে শেখাও, নয় কাহাকেও ঠিক করিয়া দাও। এই সম্বন্ধে 
আলাপ করিতে কারতে তান একদিন বলিয়াছিলেন : এই ধরনের কাজে 
আমার হাত চলে না, বুদ্ধও খেলে না, আমার হাতে ছেড়ে দলে আম 
হয়তো নিজের ট্রাঙ্কের তালাটাও খুলতে পারব না। আম কয়েকাঁদন 
তাঁহাকে সূতাকাটা িখাইলাম, আমাকে বাঁহরে কোথাও যাইতে হইলে 
আর একাট বন্ধু এই কাজের জন্য তাঁহার কাছে যাইতেন। পাটনায় তাঁহার 
সঙ্গে রাজনীতি বিষয়ে কথাবাতাঁও হইত। তখন লর্ড বাকেনিহেড ভারত- 
মন্ত্ী। ইনি তো ছিলেন ঘোর কনসারভোটভ (রক্ষণশীল দলের) আর 
পাক্কা সাম্রাজ্যবাদী; কিন্তু দেশবন্ধূ বলতেন, লোকটি প্রাতিভাশালী আর 
একগতয়ে ধরনের, হয়তো বা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু কাঁরয়া যাইতে চায়। 
ভিতরে ভিতরে এই বিষয়ে কিছ কথাও হইয়াছিল। তাঁহার বড়ই আশা 
ছিল, এ সময় এমন কিছ; হইবে যাহাতে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে একটা 
বোঝাপড়া হইবে। তিনি এমনও বাঁলতেন যে, বার্েনহেডের দ্বারা যাঁদ 
তাঁহার আশা পূর্ণ না হয় তবে দেশকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য গান্ধীজীর 
চরখা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না। 

১৯২৩ সনের নিবচিনে স্বরাজ্যদল যোগ 'দিয়াঁছল, আগেই বাঁলয়াছি। 
দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ আঁধবেশনে ইহাদের তাহা কারতে অনুমাত দেওয়া 
হইয়াছল, 'কন্তু কাীল্সলের কার্যক্রম হাতে লওয়া হয় নাই। সেইজন্য 
সেই নিবচনে কংগ্রেসের সাহায্য পাইলে যতটা সুবিধা হইত স্বরাজ্যদল 
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ততটা কাঁরতে পারেন নাই। অবশ্য বাংলায় ও মধ্যপ্রদেশে এ দলের সভ্য- 
সংখা ভাল হইয়াছিল। এইর্প কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং 'দল্লীতেও 
স্বরাজ্দলের অনেকে 'নর্বচিত হইয়াছিলেন, যথেম্ট না হইলেও জনকতক 
ভাল লোক কাউন্সিলে যাইতে পাঁরয়াছিলেন। উদ্হারা এসেমব্লীর কার্থ- 
পদ্ধাততে এক নূতন দৃাষ্উভঙ্গী আর রীতির সমাবেশ কারলেন। মধ্য- 
প্রদেশে অবশ্য স্বরাজীদের দলই ভার 'ছিল। সেখানে তাঁহারা বাজেট 
আর মন্ত্রীদের মাসোহারা নামঞ্জুর কাঁরলেন। গভর্নর নাচার হইয়া 
মন্ত্রীদের সরাইয়া প্রদেশের শাসনভার নিজের হাতে লইতে বাধ্য হইলেন। 
এইভাবে দলে ভারী না হইয়াও স্বরাজ্যদল দেশবন্ধূর ব্যান্তত্বে ও চেষ্টার 
ফলে বাংলাদেশের মন্দ্রমণ্ডলট ভাঁঙ্গয়া দিল। বাংলার গভর্নরকেও শাসন- 
ভার নাজের হাতে লইতে হইল । কেন্দ্রীয় পরিষদে পাঁণ্ডিত মাঁতিলালন্দী 
ছিলেন স্বরাজ্দলের নেতা, অন্যান্য দলের চন্তাশশল সভ্যদের সঙ্গে 
মাীলিত হইয়া পাঁরষদেও তাহারা বাজেট নামঞ্জুর কাঁরলেন। বড়লাট 
তাঁহার বিশেষক্ষমতাবলে উহা পাশ করাইয়া লন। দুই বংসর যাবৎ এই 
পাঁরাস্থাত চলিল। বাংলাদেশে দেশবন্ধু দমননীতির বিল পাশ করা রদ 
কারয়া দিলেন। এই সব ব্যাপারে দেশের কাজে যতই সফল ফাঁলতে 
লাগল, সরকার কর্তৃপক্ষ ততই ক্ষুব্ধ হইয়া উাঁঠলেন। স্বরাজদলের এই 
সফলতাও এক প্রধান কারণ--যাহার জন্য গান্ধীজী তখন রফা কাঁরলেন। 
অবশ্য স্পন্উই দেখা 'গয়াছিল যে, এই অবস্থা দীর্ঘাদন চাঁলতে পারে না; 
কেন্দ্রীয় পারষদে অপর যেসব দলের সঙ্গে বোঝাপড়া কাঁরয়া একজোট করা 
হইয়াছল তাহারা ক্রমে দূর্বল হইতে হইতে একসময়ে সাঁরয়া দাঁড়াইল। 
'স্বরাজ্যদল অন্য সব দল হইতে পৃথক হইয়া পাঁড়ল। মধ্প্রদেশেও 
স্বরাজ্যদলের মধ্যেই ভতরে ভিতরে এক দল লোক মীন্রিমণ্ডল গঠন কাঁর- 
বার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল, বেরারের কয়েকাঁট সদস্য এইদলের অগ্রণণ 
ছিলেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া দূরদরশর্শ ও মর্মজ্ঞ দেশবন্ধু দাশ মনে 
করিলেন যে, এই সুযোগে যাঁদ প্রাতিষ্ঠা ও সম্মান বজায় রাখিয়া ইংলশ্ডের 
সঙ্গে কোনও চুক্তি করা যায় তবেই মঙ্গল। 

নূতন আর্ভনান্স আর ১৮১৮ সনের রেগুলেশন অনুসারে গ্রেপ্তারাঁদ 
কাঁরয়া গভর্নমেন্ট স্পন্টই বঝাইয়া দিরাছিলেন যে, বিপ্লববাদীদের কোনও- 
মতেই আমল দেওয়া হইবে না। এই সব ধরপাকড় আর এই নূতন আর্ড- 
নান্স লেবারপার্টর শ্রীমক দল) সময়েই হইয়াছিল, আর র্যামসে ম্যাক- 
ডোনাল্ড ছিলেন প্রধান মন্ত্রী । পরে লেবারপার্ট 'নর্বচিনে হাঁিয়া যাওয়া 
রক্ষণশনীল দলের (কনসারভেটিভ) হাতে মান্রিত্ব আসে, এ সময়ই লর্ড 
বাকেনিহেড ভারত-মন্ী হন আর উচ্হার কাছেই দেশবন্ধু দাশ অনেক 
প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। দেশবন্ধ্য নিজের বুদ্ধিমত রাস্তাও পাঁরজ্কার 
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করিয়া লইলেন। তান জানতেন ইংরেজের ঘোর সন্দেহ যে, দেশবন্ধু 
দাশ ভিতরে ভিতরে বিপ্লববাদীদের সাহায্য কীরতেছেন। ইংরেজদের মনে 
এই সন্দেহ, গোপীনাথ সাহার বিষয়ে তাঁহারা যে প্রস্তাব আনেন, তাহা 
হইতে আরও দঢ় হইল। দেশবন্ধু ভাবলেন, যতক্ষণ এই সন্দেহ 
ইংরেজদের মনে বদ্ধমূল থাকিবে, ততক্ষণ ইংরেজ কোনও প্রকারের বোঝা- 
পড়া কারবে না। ইংরেজদের সঙ্গে কথা বাঁলয়া তান এইর্পই বাঁঝয়া- 
ছিলেন। তাই ইহা দূর করা তান প্রয়োজন মনে কাঁরলেন। একাঁট 
বিবৃতি প্রকাশিত করিয়া তান একথা পাঁরচ্কার করিয়া বাঁলয়া ?দলেন যে 
কংগ্রেস বা স্বরাজ্যদলও সে নীতি সমর্থন করে নাই, যাহাতে হত্যা বৈধ 
মনে করা হয়। স্বরাজ্দলের বিচারে এই জাতীয় হত্যা স্বরাজাপ্রাপ্তর 
পথে বাধারই সৃষ্ট করে, তাই এ দল পূর্বেও কখনও ইহার সমর্থক ছিল 
না, এখনও কোনও প্রকারেই ইহার সমর্থন করিতে পারে নাই। সেই সঙ্গে 
তাহারা স্বরাজ্য বাধাদানের নীতিকে বৈধ বাঁলয়া বিবেচনা কাঁরল। যতক্ষণ 
বোঝাপড়ার দ্বারা একটা কিছ স্থির হইয়া আঁধকার হস্তান্তারত না হয়, 
ততক্ষণ এ নীতি চাল; রাখা হইবে একথাও বলা হইল । বিবৃতির প্রথম অংশ 
পাঁড়য়া ইংরেজ সন্তুষ্ট হইল। এমন ক লর্ড বাকেনহেডও এাঁবষয়ে 
তাঁহার সন্তোষ জ্ঞাপন কারলেন: কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বাঁলয়া দলেন 
যে বিধান প্রবর্তনে ভারতবাসঁদের সহযোগতা করা চাই। সহযোগতা 
কাঁরলেই রাজনৌতিক অবস্থার উন্নাতি হওয়া সম্ভব। ইহাতেও দেশবন্ধু 
একেবারে নিরাশ হইলেন না। সে সময়ে ফারদপুরে বঙ্গীয় রাজনৈতিক 
সম্মেলন হইবার কথা ছিল৷ তান তাহার সভাপাঁত নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 

গান্ধীজী সেই সময়ে বাংলা আভমূখে যাত্রা করিয়াছিলেন। ফাঁরদ- 
পুরের সম্মেলনে তানও উপাঁ্থত হইলেন। দেশবন্ধু তাঁহার ভাষণে 
এসব চিন্তা ও আশা ব্যন্ত কারয়াছলেন। কিন্তু সে সব আশা পূর্ণ হইল 
না। তাঁহার স্বাস্থ দিন দিন ভাঁঞ্গয়া যাইতোঁছল। তিনি দার্জালং 
চালয়া গেলেন। মহাত্মাজীও সেখানে গেলেন। তাঁহারা দুইজন যখন 
দাঁজলিংয়ে, তখন আমিও জলপাইগ্দাঁড় পর্য্ত গেলাম। আমার উদ্দেশ্য 
ছিল, গান্ধীজীকে বাংলা হইতে বিহারে লইয়া আঁসব। সেই উদ্দেশ্যে 
জলপাইগুড়ি পর্যন্ত গেলাম, কিন্তু নিজের স্বাস্থোর জন্য পাহাড়ে আর 
গেলাম না। শ্রীমথরাপ্রসাদজীকেই গান্ধীজীর কাছে পাঠাইয়া 'দিলাম। 
গান্ধীজীও রাজী হইলেন। কিন্তু ইহারই মধ্যে অকস্মাৎ দেশবন্ধ্র মৃত্যু 
হইল। তাঁহার এই অকাল-মৃত্যুতে সমস্ত দেশময় শোকের ছায়া পাঁড়ল। 
তাঁহার শবদেহ কাঁলিকাতায় আনা হয়, সেখানে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা 
,গেল। শবযান্রার মাছলে যত লোক হইয়াছিল তত বাঁঝ তখনও কোনও 
মাছলে দেখা যায় নাই। মহাত্মাজণও কলিকাতায় আসিলেন। দেশবন্ধূর 
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স্মৃতিরক্ষার জন্য টাকা উঠানো আর বাংলার রাজনোৌতক নেতাদের সঙ্গে 
এখানকার অবস্থা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করা-এই দুই কাজে লাগিয়া 
গেলেন। এই সব কারণে কিছাাদন পর্থন্ত তাঁহার বিহারে আসা হইয়া 
উঠিল না। 

গাখ।তপ ৭ 

পাঁরবারে তখন দুইটি আয়োজন তোছল। এক 
আমার ছোট ভাইঝি রমার- লক্ষ্ণৌয়ের শ্রীবদ্যাদত্ত রামের সঙ্গে; অপরটি 
আমার বড় ছেলে মৃত্যুঞ্জয়ের-শ্রীব্রজকিশোর প্রপাদজীর ছোট মেয়ে 1বদ্যা- 
বতাঁর সঙ্গে। লক্ষেনীয়ের বরযাত্রী আসল মহা-সমারোহে। লোক বোঁশ 
নয়; তবে প্রাতিম্তাবান বড় ঘরের বাঁলয়া উহাদের আড়ম্বর বোশ। ব্যবস্থা 
সব আমাদেরই কারতে হইবে; আমার দাদা খুব সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন। এই সম্বন্ধ ঠিক করার সময় বাবু হরিজী আমাদের খুব সাহায্য 
কাঁরয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে ইহাদের নিকট সম্বন্ধ। আমাদের ইচ্ছা নয়, 
কাহারও কোনও অস্যাবধা হয়। সেইজন্য থাকবার জায়গা, খাওয়া-দাওয়া 
সব কিছুর খুব ভাল বন্দোবস্ত করা হইয়াঁছল। অপরাঁদকে, মৃত্যুঞ্জয়ের 
বিবাহ ইহার ঠিক বপরীতভাবে, খুব সাদাসিধাভাবে হইয়াছিল। আমরা 
তো তিন ছেলের কাহারও 'িবাহেই তিলক-যৌতুক ছু লই নাই; "কিন্তু 
তিনাঁট মেয়ের ববাহেই যৌতুক 1দতে হইয়াছে বিস্তর। কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে তো ইচ্ছার আতারন্ত দিতে হইয়াছে, জবরদস্তির ফলে । এই সম্বন্ধে 
আমাদের বড় তিন্ত আভিজ্ঞতা রাহয়া 'গিয়াছে। আমাদের সমাজে নানারকম 
কৃপ্রথা বর্তমান। এই সব প্রথা দূর না হওয়া পর্যন্ত মেয়ে হওয়া আর 
মেয়ের বিবাহ দেওয়া আমাদের পক্ষে চিরাদন গ্লাঁন ও ঝঞ্জাটের কারণ হইয়া 
থাঁকিবে। কায়স্থাঁদগের মধ্যে, বিশেষত শ্রীবাস্তব আর অম্বষ্ঠদের মধ্যে, 
বহু সংস্কারের প্রয়োজন। 

আখলভারত কায়স্থ সম্মেলনের জন্ম প্রায় কংগ্রেসেরই সমসামায়ক। 
আমার বিশ্বাস, এ সম্মেলনের প্রথম আঁধিবেশনেই কন্যার শিতার নিকট 
কোনওরকম যৌতুক ও পণ লওয়ার প্রথার নিন্দা করা হইয়াছল, আর এ 
প্রথা দূর করার জন্য প্রস্তাব হইয়াছিল। প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই 
এই ভাবের সব প্রস্তাব পাশ হয়! কিন্তু কনফারেন্সের হতকিতাঁরাই 
এই সব প্রস্তাব অবহেলা করেন! অনেক ক্ষেত্রে আবার এমনও দেখা 
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গিয়াছে যে, এই কনফারেন্সে লব্ধ প্রাতম্ঠার বলেই আঁধকতর 1তিল্ক- 
যৌতুক লাভ হইয়াছে । কেননা এই কনফারেন্সের সভাপাঁতি বা অন্য উচ্চ- 
পদাধকারী হওয়া কায়স্থসমাজে মহা প্রাতিপাত্তর কথা, সৃতরাং তাহাদের 
দাবীও বোঁশ! এই সব কারণে জাতীয় অন্যান্য কনূফারেন্স অপেক্ষা 
পুরানো হইলেও ইহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। 

১৯১৬ সনে আমি যখন ওকালাতি কাঁরতে কাঁলকাতা হইতে পাটনায় 
আসলাম তাহার কয়েকাদন পরেই জনকয়েক কায়স্থ বন্ধু আমাকে 'দিয়া 
একটি প্রতিজ্ঞাপন্র স্বাক্ষর করাইয়া লন। প্রাতিজ্ঞার বষয় ছিল, প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ কোনও উপায়েই ছেলের বিবাহে পান্রীর পিতা বা অন্য কোনও 
আত্মীয়ের কাছ হইতে &১ টাকার বোশ আম লইব না। পূর্ব হইতেই 
আমার মত এই রকম ছিল, কাজেই আমি খুসি হইয়া নাম দস্তখত 
কারলাম। আমার দাদার তো এই বিষয়ে আরও বোঁশ কড়া মতামত ছিল: 
তিনি বালতেন, যাহারা পণযৌতুক নেয় বা বিবাহের নাচগানে বাড়াবাঁড় 
খরচ করে, তাহাদের সাঁহত কুট্যাম্বতায় যাওয়াই অনুচিত। সেইজন্য 
আমাদের পাঁরবারে এই শর্ত মানা কঠিন ছিল না। আমার তন ভাইঝির 
মধ্যে দুইাটর ইহার আগেই বিবাহ হইয়া [গয়াঁছল, তাহাদের বিবাহে 
আমাদের যৌতুক দিতে হইয়াঁছল। এখন কেবল এক মেয়ের 'ববাহ 
বাকী, তবে ছেলে 'তিনাঁটির কাহারও 1ববাহ হয় নাই। যেখানে পণ দেওয়ার 
কথা ওঠে, আমরা তো 'পিছাইয়া যাই, আর যেখানে 'কছু পাইবার আশা 
থাকে সেখানকার রাস্তা তো প্রাতিজ্ঞানুষায়ী বন্ধ। তবে আমরা জানয়া 
বাবিয়াই প্রতিজ্ঞা কারয়াছিলাম। এই জন্য তিন ছেলের বিবাহই নৃতন, 
ধরনে, তিলক-যৌতৃক আর নাচ-তামাসা বনাই হইল। কিন্তু মেয়েদের 
[বিবাহের সময় কন্যাপক্ষ বলিয়া তিনজনকেই পণ দিতে হইয়াছে । আমাদের 
সমাজে মেয়ের বাপকে যত কিছ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, আমাদেরও 
সে সব ভূগিতে হইয়াছে। | 

ইহার ঠিক পরে, এ বছরেরই শেষে (১৯২৫ সনের ডিসেম্বরে) আমাকে 
যখন কায়স্থ-সম্মেলনের জৌনপুর-অধিবেশনের সভাপাঁত করা হয়, এই 
কুপ্রথা দমনের জন্য কিছ; করিতে পাঁরিব সেই আশায়ই আমি সম্মত 
হইলাম। পুরানো হইলেও এঁ সম্মেলনের দৃহাঁট প্রস্তাব লক্ষ্য কারবার 
মত। একাঁট তো পণপ্রথা সম্বন্ধে আম এসম্বন্ধে প্রাতত্ঞার আরো 
কড়াকাঁড় করিলাম। এই প্রস্তাব লঙ্ঘন করিলে সেই বিবাহসভায় অ্যুমরা 
যোগ দিব না-আহাও যোগ করিয়া দিলাম। দ্বিতীয় প্রস্তাবে কায়স্থদের 
'বাভন্ন বর্গ আর শাখার মধ্যে বিবাহের প্রচলন অনুমোদন করা হইল। 
আম ঘতদ্র জানি, তিলক-যৌতুকের প্রথা এখনও বতমান আছে; সম্ভবত 
থাকিবেও, কারণ আজকাল তো দোঁখ অনেক যুবক বিবাহের শর্তের মধ্যে 
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নিজেদের শিক্ষার, বিশেষত বিদেশে গয়া শিক্ষার, সমস্ত খরচ আদায় 
কাঁরতে চায়, টাকা না হইলেও অন্য পাঁচরকম ফরমাশ করিয়া বসে। 

সেজন্য এমন আশা নাই যে সেকেলে ভাবাপন্ন বুড়ার দল গতাসু হইলেই 
এই সব কুপ্রথার সংশোধন হইয়া যাইবে, কারণ আম তো দোঁখতেছি, 
বূড়াদের অপেক্ষা ইহাদের বিষয়বাদ্ধ বরং বোশ। তবে আনন্দের কথা, 
কায়স্থদের মধ্যে অন্তবর্গীয় ?ববাহের চলন হইয়াছে । 'ভন্ন শাখা আর 
বর্গের মধ্যে বিবাহ সঙ্গত ও উচিত, এই বিষয়ে এখন আর কাহারও মনে 
খটকা নাই। এখন তো অল্পবরসের বিধবা মেয়েরও বিবাহ হইতেছে। 
তখন পর্যন্ত আমারও এসম্বন্ধে পাঁরজ্কার ধারণা ছিল না, ?কন্তু পরে 
আ'মও মাঁনয়া লইয়াঁছ যে, াবধবাববাহ, বিশেষত বালবিধবার 'ববাহ, 
হওয়া বাঞ্ছনীয়। কয়েকটি বালাবধবার বিবাহে আম শুধু সম্মাত নয়, 
উৎসাহও 'দিয়াছ। 

কাউন্সিলের নিবচন ও মহাত্মা গান্ধীর বিহার-সফর 

আঁম আগেই বাঁলয়াছ যে, বেলগাঁও কংগ্রেসে আপোসের পরে কংগ্রেসের 
নিয়মাবলী পাঁরবাতিত করিয়া ঠিক করা হইল যে, চার আনার বদলে দুই 
হাজার গজ হাতে কাটা সূতা 'দিয়া কংগ্রেসের মেম্বার হইতে হইবে এবং 
কংগ্রেসসম্বন্ধীয় কাজকর্মের সময় খদ্দর পরা আবাঁশ্যক থাঁকবে। অনেকে 
ইহার অত্যন্ত বিরোধী 'ছিলেন। কংগ্রেসের বাঁহরের যাঁহারা কংগ্রেসে 

কংগ্রেসের ভিতরেও একদল এই নিয়মের ঘোর 1বরোধিতা কারয়াছিলেন। 
স্বরাজ্যদল ইহা মঞ্জুর করিয়া লইলেও উহারই জনকয়েক প্রধান সদস্য এই 
প্রস্তাবাঁট মনে প্রাণে স্বীকার কাঁরতে পারেন নাই। বেলগাঁওয়ের পরেই 
তাঁহারা বাঁলতে লাগিলেন যে, সুতা আর খাঁদির শর্ত জ্যীড়য়া "দিয়া 
কংগ্রেস নিজের ক্ষেত্র আরও সব্কুচিত করিয়া তুলল, এখন সদস্যসংখ্যা 
খুবই কমিয়া যাইবে । গান্ধীজীর আশা ছল, যাঁদ সকলে 'মাঁলয়া বিশেষ 

সংখ্যা কমিয়া গেলেও যাহারা থাকিবে তাহাদের কাজ হইবে পাকা রকমের, 
তাহাদের উপর পুরাপন্ীর ভরসাও করা ঘাইবে। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ 
হয় নাই! বহু চেষ্টার পরও কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা নিতান্তই কম 
থাকিয়া গেল, গান্ধীজীর মনে খুব আঘাত লাঁগল। 'তাঁন তখন জানাইয়া 
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দলেন ষ্কে স্বরাজ্যদল যাঁদ চায় তবে তাহাদের & আপোসের শর্ত হইতে 
মস্ত দেওয়া হইবে, আর কেবল সুতার বদলে “সূতা অথবা চার আনা 

লোকের মতে তানি খদ্দর ও সুতার কথাটা একদম উঠাইয়া দিতে রাজী 
হন নাই। পাঁণ্ডত মতিলালজীর সঙ্গে তাঁহার আলোচনায় 'স্থর হইল, 
নয়মাবলীর আবার সংশোধন করা হইবে; তাহার সঙ্গে ইহাও "স্থির হইল 
যে, খাঁদর কাজে ষে টাকা লাগান রহিয়াছে তাহা এ কাজের জন্যই থাকবে 
এবং খাঁদ প্রচারের জন্য একটি পৃথক প্রাতিষ্ঠান করা হইবে, যে প্রাতষ্ঠান 
কংগ্রেসের অঙ্গ হইলেও স্বতন্ন থাঁকবে। অপরাঁদকে কংগ্রেসের রাজ- 
নৌতক কার্যক্রম চালাইবার জন্য স্বরাজ্যদলকে পরাপ্ীর আঁধকার দেওয়া 
হইবে। 

িছাদন পরে বাংলার কাজকর্ম সা'রিয়া গান্ধীজী বিহার-সফরের 
জন্য আসিলেন। ছোটনাগপুর হইতে সফরের কাজ শুরু হইল। তাহার 
কারণও ছিল; শাহ্ মহম্মদ জ্বেয়ারের সভাপাঁতিত্বে সেইবার পুরুলিয়ায় 
বিহার-প্রাদৌশক সম্মেলনের আধবেশন হইবার কথা ছিল। স্থানীর 
লোকেরা বিপুল উৎস্ধহে সমস্ত আয়োজন কাঁরয়াছিল। ছোটনাগপরে 
প্রাদোশক সম্মেলনের এই প্রথম অধিবেশন। ওখানকার লোকদের একান্ত 
ইচ্ছা গান্ধীজীও এখানে উপাস্থত থাকেন। গান্ধীজী রাজী হইলেন। এক- 
প্রকার এখান হইতেই গান্ধীজীর ঘান্রা শুরু হয়। ইহার কছীদন আগে 
গান্ধীজী একবার জামসেদপুরে আসয়াছিলেন। তখন দেশবন্ধু সেখানে 
শ্রীমক-সংগঠনে আগ্রহ দেখাইয়াছেন। একটি সংঘও গঠিত হইয়াছে, কিন্তু 
টাটা কোম্পাঁন তখনও এঁ ইউনিয়নকে স্বীকার করে নাই। দেশবন্ধুর 
পরে দীনবন্ধু আযাপ্ড্রজ তখন উহার সভাপাঁত, তাঁহারই অনুরোধে 
গান্ধীজী সেখানে যাইতে রাজী হন। কোম্পানর ম্যানেজিং ভিরেন্ার 
শ্রীআর. ডি. টাটাও এখানে আঁদসিলেন, কোম্পানির তরফ হইতে মহাআ- 
জীকে 'বপুল সংবর্ধনা করা হইল। আম গান্ধীজীর সঙ্গে ছলাম, 
দুইদিন সেখানে থাকিয়া তিন খুব ভালভাবে কারখানা দোঁখলেন। 
ডিরেক্টরদের সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনা হইল; ফলে কোম্পানি 

হইতে কাটিয়া উহার চাঁদা জমা কাঁরয়া লইতেও রাজী হইল । উহাদের 
অন্য আভযোগগুলরও দ্রুত প্রতীকার করা হইল। সেই হিসাবে গান্ধী- 
জীর যাত্রা খুবই সফল হইয়াছিল। 

খুব সমারোহে পুরুলিয়া-সম্মেলন হইল। মহাত্মাজী বোম্বাইয়ের 

লইলাম। সময়সংক্ষেপ বাঁলয়া সেখান হইতে পুরুলিয়া পর্য্ত এক 



৩০৮ আত্মকথা 

স্পেশ্যাল ট্রেনে তাঁহাকে আনা হইল। এই সম্মেলনের বিশেষ অঙ্গ, একটি 
চমৎকার প্রদর্শনী; গান্ধীজন তাঁহার দ্বারোদৃঘাটন কারলেন। সম্মেলনের 
শেষে গান্ধীজী ছোটনাগপুরের সফর আরম্ভ করিলেন। আশা ছিল, 
সমস্ত প্রদেশাট ঘুরতে পাঁরবেন। আঁম দেখিয়াছি যে মহাত্মাজী যখন 
কোথাও সফরে যান, লোকে চায় [তাঁন ব্লমেই আঁধকসংখ্যক জায়গায় যান, 
আর জনসাধারণ তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করে। একাহসাবে ইহা 
স্বাভাবিক, কিন্তু সময় সময় মান্রা ছাড়াইয়া যায়। অবশ্য আমি স্বীকার 
কাঁরতে বাধ্য যে, নিজের ইচ্ছায় হউক বা বন্ধুজনের আগ্রহে হউক, আমিও 
এই দোষে দোষী । ব্যাপক ভ্রমণসূচী ঠিক করা হইল। মহাত্মাজীর 
স্বাস্থ্য আগে হইতেই খারাপ ছিল, তান এই কার্যকম বরদাস্ত কাঁরতে 
পারলেন না। আমরা ভ্রমণের দুইটি ভাগ করিয়াছিলাম. প্রথমে ছোটনাগ- 
পুরে, পরে বিহারের অন্য জেলাগাঁলতে। কথা ছিল, তান ছোটনাগ- 
পুরের ভ্রমণ সারয়া নাখল ভারত কংগ্রেস কামাটর বৈঠকের জন্য পাটনায় 
কয়েকাঁদন থাকিয়া বিহারের অন্যান্য জেলায় ভ্রমণে বাঁহর হইবেন। কিন্তু 
ছোটনাগপুর সফরেই গান্ধীজন ক্লান্ত হইয়া পাঁড়য়াছলেন। শেষাঁদন, 
হাজারিবাগ জেলার কাজ শেষ করিয়া কোডারমা স্টেশনে রেলে উঠিতে 
গিয়া গান্ধীজন অজ্ঞান হইয়া পাঁড়লেন। আম সঙ্গেই 'ছিলাম। প্রবল 
ভিড়কে ঠেকাইয়া রাখা এক কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি যে 
কতদূর অসংস্থ তাহা আমিও আগে বুঝিতে পারি নাই। এখন সব প্রকাশ 
পাইল। বিহারের বাকী কার্যক্রম আমি কিছুদিনের মত স্থাঁগত রাখিলাম। 
আমরা ঠিক করিলাম, মহাত্মাজ পাটনায় গঙ্গার ধারে একটি বাঁড়তে 
কিছুদিন বিশ্রাম কারবেন। এখানে তাঁহার বেশ উপকার হইয়াছিল, 
বিহারের সর্বত্র হইতে বহু লোক সব সময় তাঁহার দর্শনলাভও কাঁরিতে 
পারিল। 

এই সময় পাটনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে বৈঠক হয় 
তাহাতে কংগ্রেসের নিয়মাবলীর পাঁরবর্তন ও সংশোধন করা স্থির হয়। 
এ বৈঠকে আরও ঠিক হয় যে কংগ্রেসের রাজনৌতিক প্রোগ্রাম, কাউীন্সিলের 
নিবচিন প্রভৃতি সব কাজ স্বরাজ্যদলের হাতে থাকিবে, কংগ্রেসের পক্ষ 
হইতে প্রার্থ দাঁড় করান হইবে, আর স্বরাজ্যদলের নেতা পশ্ডিত মাত- 
লালজীর উপর এই ব্যাপারের সকল ভার অর্পণ করা হইবে । কংগ্রেসের 
সঙ্গে যান্ত অথচ কার্ক্ষেত্ত্রে স্বাধীন একাঁট সংস্থার উপর খাদ প্রচারের 
ভার থাকিল। এইভাবে নিখিল ভারতীয় চরখা-সংঘের জন্ম হইল । উহার 
নিয়মকানুন রচনা করিলেন গান্ধীজী। জনকয়েক বন্ধূ উহার আজীবন- 
সভ্য হইলেন। আ'মও তাহাদের একজন ছিলাম এবং আজও আ'ছ। 
মহাত্মাজী হইলেন সভাপ্নত। তাহা ছাড়া, প্রত্যেক প্রদেশের কাজের দেখা- 
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শোনা কারবার জন্য এক-একজন এজেন্ট 'নযুস্ত হইলেন, তাঁহাদের 
সাহায্যের জন্য প্রাদোশক মন্তীও নিযুক্ত করা হইল। বিহারের জন্য আম 
এজেন্ট নিষন্ত হইলাম, সংয্স্তপ্রদেশে পণ্ডিত জওহরলাল, বাংলায় শ্রীসতীশ- 
চন্দ্র দাসগ্প্ত, তাঁমলনাডে শ্রীরাজাগোপালাচাঁর প্রভীতি। এইর্পে, একপ্রকার 
স্বতন্ন ভাবে এই সংঘ খাঁদর কাজ চালাইতে লাগলেন। পরবর্তা 
১৭1১৮ বৎসরে এই সংঘ খাঁদর প্রচার ও উন্নাতর জন্য খুব সুন্দর কাজ 
কারয়াছেন। আজ এই লাইনগ্ণাল 'লাখতে লাখতে মনে হইতেছে, 
সরকার যাঁদ এই সংঘের কারবার তছনছ কারয়া না ?দতেন তবে কাপড়ের 
এই দর্মল্যের দিনে খাঁদর উপযোগিতা লোকে আরও বাঁঝতে পাঁরত। 
এই কয় বংসরে গরীব লোকদের, বশেষত যে সব গরীব মেয়েরা অন্য কিছু 
কাঁরতে পারে না তাহাদের, মজুরি হিসাবে এই সংঘ কোট কোট টাকা 
দয়াছে। 

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কাীন্সিল-নরবচনে দাঁড়ান যখন "স্থির হইল, 
তখন পণ্ডিতজীী আমাকে বলিলেন যে বিহারের ভার আমাকে লইতে 
হইবে। যাঁদও আমার মনোভাব আগেরই মত ছিল, তবু ভাবিয়া দোঁখলাম 
যে, কংগ্রেস যখন এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে তখন তাহার জয়ের জন্য ঘথাসাধ্য 
চেষ্টা করাই আমার ধর্ম। আম পাঁণ্ডতজীকে কথা দিলাম, তানি 
নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন। 

ইহার অল্পাঁদন পরেই প্রথম কাউীন্সিল অফ স্টেটের 'নবচিন হইল। 
বিহার হইতে একজন মুসালম আর তিনজন অমুসলমান 'িবচিনপ্রার্থী 
ছিলেন। মুসলমান এলাকার জন্য আমরা শাহ্ মহম্মদ জুবেয়ারকে আর 
অমুসলমান এলাকাগুির জন্য শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, শ্রীঅন:গ্রহনারায়ণ 1ীসংহ ও 
বাবু মহেন্দ্রপ্রসাদ এই তনজনকে দাঁড় করাইয়াছিলাম। বিরোধী দলের 
মধ্যে ছিলেন দারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ ও ডুমরাও্ঁ-এর মহারাজা বাহাদুর 
প্রভৃতি। নিবচিনে বিস্তর পাঁরশ্রম করিতে হইল, কারণ ভোটদাতারা প্রায়ই 
জামদার, মহাজন, ব্যাপারণ প্রভাতি ধনী শ্রেণীর। সংখ্যায় খুব বোঁশ নয়, 
“কন্তু উদ্হারা কেহই একজায়গায় আসিয়া ভোট দবেন না। কোনও সরকারী 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সম্মুখে দস্তখত করিয়া সম্মাতপন্র উদ্হারা ডাকেই 
পাঠাইতে পারিতেন। এইজন্য একপ্রকার কাগজ 'বাঁলর হি্কিক পাঁড়য়া গেল। 

নিজেদের দলে পাঠাইতে পারিব, ততই বোশ সফলতার আশা করা যাইবে। 

তাছাড়া, উঁড়ষ্যাও বিহারের সঙ্গে ছিল; সেখানকার ভোটও লইবার ছিল! 
আমাদের চেষ্টায় শাহ্ জৃবেয়ার সাহেব, বাব অনগ্রহনারায়ণ ীসংহ ও 

বাব; মহেন্দ্রপ্রসাদ নিবাঁচিত হইলেন । চতুর্থ স্থানে দারভাঙ্গার মহারাজা- 
ধিরাজ 'নর্বাচিত হইলেন। শ্রীবাব হারিলেন বালয়া আমাদের খুব দখ 
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রাহল; কিন্তু নাচার। এ সমস্ত ব্যাপার ১৯২৫ শেষ হইবার পূর্বেই 
সমাধা হইয়া গিয়াছল। 

গ্বরাজ্য দলে মতভেদ ও কানপর কংগ্রেস 

সকল দলের লোককে কংগ্রেসে আবার জন্য কতরকম চেস্টা আমরা কাঁরয়া- 
গছলাম তাহা উপরে বলা হইয়াছে। আর ইহাও বলা হইয়াছে যে, বেলগাঁও 
কংগ্রেসের আগেই 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কাঁমটি অন্য অসহযোগ স্থাঁগত 
রাখিয়া শুধু বিদেশী বস্ত্র বর্জনের কথাই কায়েম রাখিয়াছলেন। আর 
তাহার সঙ্গে গঠনাত্মক কাজের দিকে জোর 'দিয়াছিলেন। কাউন্সিলে রাজ- 
নৈতিক কাজ চালানর আধকার কংগ্রেসের পক্ষ হইতে স্বরাজ্যদলের উপর 
দেওয়া হইয়াছল। আশা ছল, ইহাতে অপর পক্ষের লোকও কংগ্রেসে 
যোগ 'দিবে। বোম্বাইয়ের সর্বদল-সম্মেলনে সেই আশা আরও বাঁড়য়া 
যায়। কিন্তু দুঃখের কথা, সেই আশা পূর্ণ হয় নাই। সর্বদল-সম্মেলন 
যে সাব-কমিটি নিযযন্ত করিলেন তাহা কোনও মীমাংসায় পেপছিতে পারিল 
না। আপনাদের অক্ষমতা ঘোষণা করিয়া তাঁহারা চুপ করিয়া রাঁহলেন। অবশ্য 
ইহার পরেও কোনও-না-কোনও পথ ধাঁরয়া মিলনের আলোচনা চাঁলতে- 
ছিল। নরমপন্থীদের ও 'জন্নার মত লোকদের দুই 'তিনাট আঁভযোগ 
ছিল। এক আভযোগ এই যে, কংগ্রেস যাঁদও অসহযোগ নীতি তখনকার 
মত স্থাঁগত রাখয়াছে, িন্তু বরাবরের জন্য নয়। অথচ কংগ্রেস অসহ- 
যোগ ও সত্যাগ্রহ বরাবরের জন্য ছাড়া দূরের কথা, দেশকে এ জন্যই প্রস্তুত 
কারতোঁছল, আর এই বিষয়ে অপাঁরবর্তনবাদীদের ও স্বরাজীঁদের উভয়- 
দলেরই সম্মাত 'ছিল। এই 'বষয়ে ইহাদের মধ্যে মতভেদ ছিল না। ইহাদের 
মতভেদ কাউীন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে, কাউন্সিলগুলি দেশকে প্রস্তুত করিতে 
সাহায্য কারবে, না, বাধা দিবে। অপাঁরবর্তবাদশীদের বি*বাস কাউন্সিলের 
কার্যক্রম সত্যাগ্রঙ্ছর পথে প্রাতবন্ধক, আর স্বরাজীরা কাউন্সিলগুলিকেও 
দেশের প্রস্তুতির কাজে লাগাইতে চায়। আর একটি আভিযোগ, কংগ্রেস 
খাঁদ ও চরখা প্রচারের দিকে বোশ জোর না দলেও বেলগাঁও কংগ্রেসের 
অধিবেশনে সদস্যদের খাঁদ পাঁরধানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াঁছল, অল্তত 
কংগ্রেসের কাজে নিযুক্ত থাকা কালে খাঁদ পরা বাধ্যতামূলক করা হইয়া- 

'শছিল। মেম্বারদের সৃতাকাটাও আবাঁশ্যক করা হইয়াছিল। কংগ্রেসের 
বাঁহরের লোকেরা না কারত চরখায় 'িশবাস, না ছিল তাহাদের খাদি 
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পাঁরবার প্রয়োজনীয়তা বোধ। কংগ্রেসের 'ভতরেও ?কছু লোকের এই মত 
ছিল, তাহাদের মধ্যে মহারাম্ট্রের লোকই বোঁশ, অবশ্য ইহাদের সংখ্যা বোশ 
নয়। তৃতীয় যে কারণে লোকের মনে আশঙ্কা জাগতেছিল তাহা হইল 
এই যে, কংগ্রেস কাউন্সিলের সব কাজকর্মের ভার ও আঁধকার স্বরাজ্যদলের 
হাতে সপপয়া 'দয়াছে। কারণ বাহিরের লোকের বোঁশর ভাগই তো কাউ- 
ন্সলের প্রাতি বিশেষ আস্থাশীল। তাহারা মনে কাঁরল, কংগ্রেসের মধ্যে 
আসলেও তাঁহারা কাউীন্সিলে াজেদের স্থান কারিয়া লইতে পারবে না। 
কারণ সেখানে তো স্বরাজীদের নীতিই বহাল থাঁকবে। এই ধরণের নীতি 

তাহাদের পছন্দ নয়, তাহাদের মতে মন্বমণ্ডলের কাজের মধ্যে সকলেরই 
অংশ থাকা উঁচত। এই জন্যই গোড়ায় যেটুকু আশার অও্কুর দেখা গয়া- 
ছিল, অল্পাঁদনের মধ্যে এই মৌলিক মতভেদের দরুণ তাহা শীঘ্রই নির্মূল 
হইয়া গেল। ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পাটনায় আঁখল ভারত 
কংগ্রেস কামিটি কংগ্রেসের সংগঠনের কাজ সম্পূর্ণভাবে স্বরাজ্যদলের হাতে 
ছাঁড়য়া দেন, ফলে বাঁহরের লোকের কংগ্রেসে যোগ দেওয়া আরো কাঁঠন 
হইয়া পড়ে। 

আম আগেই বাঁলয়াছ, স্বরাজ্যদলের ভিতরেই, বিশেষত মধ্যপ্রদেশে, 
যেখানে আযাসেমর্লীতে উহারাই দলে ভারী ছিল, সেখানে দেশবন্ধু দাশের 
অন্তিম সময়েই মান্িত্ব সম্বন্ধে কিছু কানাঘুষা শোনা গয়াছল। তাঁহার 
মৃত্যুর অল্প কয়েক দন পরেই প্রকাশ পাইল যে, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
মান্দিতবগ্রহণের পক্ষপাতী। তখনও মান্তিম্ডল গঠন করা সম্ভব হয় নাই, 
কিন্তু একজন 'বাঁশিষ্ট স্বরাজী" শ্রীতাঁবে_যাঁন স্বরাজ্যদলের তরফ হইতে 
মেম্বার নিবচিত হইয়া পরে আাসেমব্লীর সভাপতি হইয়াছলেন-সেখানকার 
গভর্নরের একাঁজকিউটিভ কাউীন্সিলের সদস্যপদ জটাইয়া লইলেন। 
লইবার পূর্বে তিনি না লইলেন নিজের সঙ্গীদের বা দলের কাহারও 
সম্মতি, না 'ঈদলেন দলেতে ইস্তফা । কাজেই দলেতে বেশ গোল বাঁধিয়া 
গেল। পণ্ডিত মাতলাল নেহেরু তো বেশ কড়া মন্তব্য কারলেন। অপর 
দিকে মহারাষ্ট্রের শ্ত্রীনু্সংহ চিন্তামাণ কেলকর শ্রীতাঁবেকে সমর্থন 
কারলেন। শ্ত্রীয়াকরও এক হিসাবে সমর্থন করিলেন- তবে শ্ত্রীতাঁবেকে 
ময়, পদগ্রহণকে। মধ্যপ্রদেশের শ্রীঅভয়ঙ্কর কিন্তু ইত্ার তীব্র প্রাতিবাদ' 
করেন। আবার, ডাঃ মুঞ্জে ও শ্লীঅভয়ঙ্করের মধ্যে বিলক্ষণ মতান্তর হইল; 
ইন্হারা স্বরাজ্যদলের বিশিষ্ট ব্যন্তি, কাজেই ব্যাপারটা অনেকটা গৃহবিবাদে 
পাঁরণত হইল । মহারাম্ট্রের শ্রীকেলকর এবং ডাঃ জয়াকর প্রতিক্রিয়াবশে 
সহযোগের প্রচার আরম্ভ কাঁরয়া দিলেন। পণ্ডিত মাতলাল নেহেরু দলের 
কি ধারয়া রীহলেন ও উহার প্রচার আরম্ভ কাঁিয়া 

| 
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এই মতভেদ যখন বেশ ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় কানপন্র 
কংগ্রেসের আধবেশন হইল । শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু সভাপাত নিব্যীচত 
হইয়াছলেন। ঠিক এক বংসর আগে হীন দাঁক্ষণ আফ্রকা হইতে 
ফিরিয়াছেন। সেখানে খুব সুন্দর কাজ করায় তাঁহার তখন খুব নামডাক 
হইয়াছে। গান্ধীজী তো পারলে উহাকে বেলগাঁও কংগ্রেসেরই সভানেত্রী 
কাঁরয়া দিতেন। কন্তু তিনি নীজেই দেশবাসীর অনুরোধে বেলগাঁও 
আঁধবেশনের সভাপাঁতত্ব কারতে সম্মত হইয়াছলেন। এক 'হসাবে বেল- 
গাঁয়ের আগেই লোকে ঠক কাঁরয়া রাশয়াছল যে শ্রীমতা নাইডু কানপণর 
কংগ্রেসে সভাপাঁতর কাজ করিবেন। 

কানপুর কংগ্রেসের একটা বিশেষত্ব ছিল। কথা ছিল, স্বরাজাদল ইহার 
কার্ধক্রম 'স্থর কাঁরবেন। সেইজন্য, পাঁণ্ডত মাঁতলালজশর মত অনুসারেই 
ওয়াক কাঁমাঁট বিষয় নিবচিনী সমাতির প্রস্তাব রচনা করিয়া দেন। দক্ষিণ 

আফ্রিকায় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যে নূতন আইন পেশ করা হইতোছল, 
এই আঁধবেশনে তাহার প্রাতিবাদ করা হয়। আর একটি প্রস্তাবে, বমাঁদেশে 
ভারতীয়দের প্রাত যে সকল বিরুদ্ধ আচরণ করা হইত তাহার 'নন্দা করা 
হয়। কাীন্সলসম্বন্ধীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবও ছিল। উহাতে বলা 
হইয়াছিল, দেশবাসীর পক্ষ হইতে স্বরাজের জন্য যে দাঁব আ্যসেমরীতে 

বিধান করতে হইবে । যাঁদ তাহারা এর্প ইচ্ছা প্রকাশ না করে, অথবা 
ফেব্রুয়ারির শেষ পযন্ত এ-বিষয়ে কিছ না বলে, অথবা বালিলেও আমাদের 
সন্তোষজনক কিছু না বলে, তবে স্বরাজী সদস্যরা আযসেমরণ ত্যাগ কয়া 
চলিয়া আসবেন, যতাঁদন কংগ্রেসের অনূমাতি না পান আর 'ফিরিবেন না, 
এবং গঠনমূলক কার্যে লাগিয়া যাইবেন। বিরোধিদল বালিলেন, প্রাদেশিক 
ও কেন্দ্রীয় পরিষদের ১৯২৬ সনের জানয়ারি হইতে মার্চ মাস পর্য্ত 
যেবৈঠক হইবে, উহাই ১৯২৬ সনের নূতন 'িাবচিনের পর্বেকার শেষ 
বৈঠক, যাহাতে স্বরাজ্দল যোগ দিতে পাঁরবেন। কাজেই ফেব্রুয়ারিতে 
বাহর হইয়া আসলে শেষ কয় দিনের আঁধবেশনে তাঁহাদের থাকা হয় না। 
সৈই কাজটা কি তেমন সৃবিধার হইবে? হাঁ, অবশ্য একেবারে ছাঁড়য়া 
আসলে আলাদা কথা। 

যাহাই হউক, কংগ্রেস তো এই 'নদেশ দিলেন, ফলে প্রাতক্রিয়াতবক 
সহযোগবাদনরা বলিলেন যে, আস্তে আস্তে একপ্রকার অসহযোগই আসিয়া 
কংগ্রেসের কার্থপদ্ধাতিতে প্রবেশ কারতেছে, ফলে তাহাদের কার্ধক্ম চালু 
হইতেই পারিবে না। এইজন্য শ্রীজয়াকর, শ্রীকেলকর ও ডাঃ মরঞ্জে প্রভৃতি 
কাউন্সিলে পদত্যাগ্গ করিয়া পৃথক হইয়া গেলেন। উহারা প্রাতীক্রিয়াত্মক 
সহযোগীদের একাঁট নূতন দল সৃষ্টি করিলেন। আমার নিজের তো 



স্বরাজ্য দলে মতভেদ ও কানপূর কংগ্রেস ৩১৩ 

বরাবরই ধারণা যে, যাঁদ কাীন্সলে যাইতেই হয় তবে সেখানে গিয়া বিধান 
অনুসারে আমরা যতদূর কাঁরতে পার তাহা কারতেই হইবে । আমি এই 
িরোধনীতি বাঁঝতে পার না। আমার মতে, স্বরাজ্যদল যখন কাউন্সিলে 
এসময়েও গেলেনই, তখন সেইখানে কাজ ?কছু কারিতেই হইবে, কেবলই 
বিরোধিতা করায় ক ফল? আম এই বিরোধ-নীতির মূল্য কোনও দিনই 
বুঝিতে পারি নাই, তাছাড়া আমার বিশ্বাস ছিল যে. সেখানে যাওয়া অনর্থক, 
কারণ ১৯২০ সনের বিধান অনুযায়ী যে-আঁধকার পাওয়া গিয়াছল তাহা 
মোটেই সন্তোষপ্রদ হয় নাই । এই অবস্থায়ও এঁখানে যাওয়ার অর্থ দেশে বাদ্ি- 
ভেদের সৃন্টি করা ভিন্ন আর কিছু নয়। 'ব্রাটশ গভর্নমেন্ট ও তাহার সংশ্লজ্ট 
প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে লোকের চিন্তাধারার মোড় ফিরাইয়া আনা এবং 
নিজেদের স্থাঁপত প্রাতিষ্ঠানের প্রাত দান্ট আকর্ষণ করাই অসহযোগের 
উদ্দেশ্য ছিল। অসহযোগ দ্বারা লোকের মনে রচনাত্মক শান্ত জাগ্রত করাই 
ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য । আমার মতে তাই কাউীন্সলে যাওয়া আমাদের 
পক্ষে হিতকর নয়, তবে যাঁদ ঘাওয়াই কেহ পছন্দ করে, তবে অল্প-বিস্তর 
যাহা লাভ করা যায় তাহা তো তাহার করাই চাই। স্বরাজীদের মতে, যাঁদ 
কাউন্সিলে যাইবার জন্য কাহাকেও না পাওয়া যায়, কাীন্সলের বাহিরে 
থাঁকয়া অসহযোগ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হয় না। অবশ্য 
1ভতরে থাঁকয়াও একরকম অসহযোগ করা যায়, বিরোধিতা করিয়া এমন 

অবস্থা কাঁরয়া তুলিতে হয় যে আইনের ছ্যাকড়া-গাড়ী অচল হইয়া 
পড়ে। তাঁহারা সেই চেম্টাও করিয়াছলেন। বাংলা আর মধ্যপ্রদেশে মান্তিত্ব 
টাঁলল না, স্বয়ং গভর্নরকে শাসনভার নিজের হাতে লইতে হইল । কেন্দ্রীয় 
পাঁরষদে তাঁহাদের ভোটাধিক্য না থাকলেও অন্য কয়েক দলের লোককে 
নিজেদের দলে আনিয়া তাঁহারা বাজেট নামঞ্জুর করিয়া দিলেন: ভাইসরয়কে 
আপনার বিশেষ ক্ষমতার বলে বাজেট পাশ কাঁরতে হইল। এইভাবে 
বিরোধতা-নীতিদ্বারা যতদূর করা যায় তাঁহারা করিয়া দেখাইলেন, দেশের 
উপর ইহার যথেম্ট প্রভাবও জন্মিল। 

যাহাই হউক, আঁম কিন্তু কাউন্সিল-প্রবেশের বিরোধী ছিলাম। এই 

সাজে না। আম ভাবলাম, ঘাঁহারা গ্িয়াছেন, তাঁহারাই ইহার ফয়সালা 
কারবেন। তাঁহাদের রায় অনূসারে কংগ্রেস এই বিষয়ে যে-নীতি অবলম্বন 
করিবে আম তাহাই মানিয়া লইব এবং & নীতির অনুসরণে আমার যত- 
টুকু সাধ্য সাহায্য কারব। মহাত্মাজশী িজেও সম্ভবত এতদূর যাইতে 
প্রস্তৃত ছিলেন না, কারণ তান বাঁলয়াছিলেন যে, স্বরাজীদের খেয়ালমত 
কংগ্লেস যাঁদ কাীল্সল-বর্জন নীতি ত্যাগও করে তবু কংগ্রেস কাহাকেও 
কাউীন্সলের জন্য ভোট দিতে বা অন্যপ্রকারে সাহায্য দিতে বাধ্য কাঁরতে 



৩১৪ আত্মকথা 

পারে না। আমি অবশ্য একটু বৌশ গেলাম, আমার মনে হইল, কংগ্রেস 
যখন কাটীন্সলের কার্যপদ্ধাত নিজের হাতে লইয়াছে, তখন আমার 'নিজের 
'মত যাহাই হউক, উহাদের কার্যক্রম (অর্থাৎ নিবচিন) সফল কারবার জন্য 
আমাকে সহায়তা কাঁরতেই হইবে । আমি সেই হিসাবে কাজও করিলাম। 
খুব 'দৌড়ধাপ করিয়া িবচিনের জন্য খাঁটলাম। 

কানপুর কংগ্রেসের সঙ্গে স্বদেশী মেলা হইয়াছিল। সেখানে িন্দু- 
স্থানী সেবাদলের খুব ভাল সংগঠন ছিল। একাঁদন খবর রটিয়া গেল যে, 
কতকগুলি লোক কংগ্রেস শীবরে আগুন লাগাইবে ঠিক করিয়াছে; ডাঃ 
হার্ডকরের নেতৃত্বে সেবাদলের স্বেচ্ছাসেবকগণ এমন সুন্দর পাহারা দিল 
যে কোনও অঘটন ঘটল না, 'বনা উপদ্রবে, নিঝর্ঝাটে আধবেশনের কাজ 
সমাপ্ত হইল। সেখানে আর একটা ঘটনা ঘাঁটয়াছল। আজমীরকে কংগ্রেসের 
একটি প্রদেশ ধরা হইত, নিয়মমতে, অনান্য প্রদেশের ন্যায় আজমীরেরও 
প্রতিনিধি নিবচিনের আঁধকার ছিল। কিন্তু এ প্রদেশের নিবচিনে কিছ 
গলদ থাকায় ওয়াকিং কমিটি এ নিবচিন নামঞ্জুর কাঁরয়া দেন, ফলে এক- 
দল লোক ক্ষুব্ধ হইয়া শ্রীঅজ4নলাল শেঠীর নেতৃত্বে জোর-জবরদাস্তিপূর্বক 
কংগ্রেসে ঢুকিবার চেম্টা কারতেছিল। হয় তাহারা ঢাাঁকবে, না হয়, অপর 
লোককেও ঢুকতে 'দবে না। এই ত্প্রনীতিকর ব্যাপারেও এ সেবাদলকে 
সব দিক সামলাইতে হইয়াঁছল। 

কংগ্রেসে স্বতন্ত্র দল 

সরকারের নিকট হইতে মার্চ মাসের মধ্যে যখন সন্তোষজনক উত্তর কিছ; 
পাওয়া গেল না, পূর্বাসদ্ধান্ত অনুসারে তখন 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস ঠিক 
কাঁরলেন যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পাঁরষদগ্াল হইতে স্বরাজ্যদলকে 
বাহর হইয়া আসতে হইবে। একটি দিনও ননা্দ্ট করিয়া দেওয়া 
হইল । স্বরাজ্যদলের নেতা পাঁণ্ডিত মাতিলালজশী আযসেমব্লীতে একটি বিবৃত 
দিলেন। তাহাতে এই 'সদ্ধান্তের কারণগ্ুলি প্রকাশ করিয়া ইহাকে সমর্থন 
কাঁরলেন। অন্য প্রদেশের লোকেও একই রকম পন্থা নিলেন, কাীন্সলে 

ছাঁড়য়া আঁসিবেন তাঁহারা বাঁহরে আসিয়া গঠনমূলক কার্যে আত্মানয়োগ 

কাঁরবেন; কেহ কেহ. তাহাই কাঁরলেন, 'িল্তু অনেকেই নিজের ইচ্ছামত 
কাজ করিতে লাগিলেন। এই বংসরের শেষে নূতন নিবচিন হইবার কথা 
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ছিল। হাঁতিমধ্যে কয়েকটি দুঃখের ব্যাপার ঘাঁটয়া গেল, এইখানে সেকথা 
বলা আবশ্যক। 

কয়েক বৎসর যাবৎ 'হন্দু-মুসলমানে রোধ চলিয়া আঁসতোছল। 

হন্দ;সভার পক্ষে, বিশেষত আর্ধসমাজীদের পক্ষ হইতে-শাদ্ধি আর 
সংগঠনের কাজের দিকে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছিল। অপরাদকে মুসল- 
'মানেরাও তবলীগ ও তঙ্জীমের আন্দোলন জার কাঁরয়াছল। তিস্তা 
ক্রমেই বাঁড়য়া উঠিতোছল। কোহটের দাঙ্গার কথায় আগেই বলা হইয়াছে 
যে, গভর্নমেন্ট গান্ধীজীকে সেখানে যাইতে দেয় নাই। পরে মহাত্মাজী ও 
মৌলানা সৌকত আলা এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য রাওলপিশ্ডি 
গেলেন। তাহার বোঁশ যাওয়ার অনুমাঁত ছিল না, সৃতরাং সেইখান হইতে 
যথাসম্ভব তদন্ত কারলেন। কয়েকাঁট বিষয়ে দুইজনে একমত হইতে 
পারলেন না। পৃথক পৃথক রিপোর্ট ছাপা হইলে দেখা গেল, এতদিন 
ধারয়া যে-দুইজন সম্পূর্ণ একমত অবলম্বন করিয়া চাঁলতে ছিলেন 
তাঁহাদেরও এই িষয়াটতে মতের অনৈক্য হইয়া পাঁড়য়াছে। মহাতআাজী 
নিজের দৃন্টভঙ্গণী হইতে লাখলেন, লোকে যেন না মনে করেষে, 
আমাদের মধ্যে সম্বন্ধ ও ব্যবহারে কোনও পার্থক্য ঘটিয়াছে, বরং লোকের 
ইহাই বোঝা উচিত যে, ইহারা সব কথাতেই পরস্পরের মতে সায় "দয়া 
চলেন না, কোনও কোনও বিষয়ে মতভেদের অবকাশও আছে । 'কল্তু 
ইন্হাদের দুইজনের মধ্যে ভাবাল্তর না ঘাঁটলেও দেশের উপর ইহার ফল 
ভাল হইল না। সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিল। রাজনোতিক মতভেদ 
তো ছিলই। মহাত্রাজী রাজনোতিক ব্যাপার হইতে একরকম পৃথকৃই 
হইয়া পাঁড়লেন। তাঁহার স্বাস্থ্যও খারাপ হইয়াছল, কোনওমতে কানপুর 
কংগ্রেস পর্যন্ত কাজ চালাইয়া দিলেন। ইহার পর ডান্তারদের কথামত এক 
বংসর সবরমতাঁ আশ্রমে থাকাই তানি স্থির কারলেন। সেখানে তিনি 
খাঁদ আর আশ্রমের কাজ সুগাঠত করার কাজে লাগিয়া গেলেন। অনেকে 
মনে করিয়াঁছলেন গাম্ধীজণ প্রাণে ব্যথা পাইয়া এই ভাবে পৃথক হইয়াছেন, 
তাঁহারা গান্ধীজীকে পূনরায় নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য পাঁড়াপীড় কারতে 
লাগিলেন। কিন্তু কথা ঠিক তাহা নয়, সবরমতীঁতে থাকিয়া কাজ করা 
[তান দেশ ও নিজের স্বাস্থ্য দুই দক হইতেই কল্যাণকর মনে করিয়া- 
ছিলেন, সেইজন্য নিজের সংকল্পে অটল রাহলেন। 

এঁদকে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ খুব বাড়িয়া উঠিল। কলিকাতায় 
প্রচণ্ড এক দাঙ্গার ফলে বহু হিন্দু-মুসলমান মারা যায়। সপ্তাহ কয়েক 
ধাঁরয়া মারামার চাঁলল। বকরাঁদের উপলক্ষে জায়গায় জায়গায় দাঞ্গা 
বাঁধল, ফলে খিলাফত কমিটির লোকেও 'বিচালত হইয়া পাঁড়ল। তাহাদের 
এক সভায় বেশ কড়া বন্তৃতা হইল, তাহারা ঠিক করিল, এখন হইতে 
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মুসলমানদের দাবী-দাওয়া রক্ষা করা, মুসলমানদের সংশ্লিষ্ট সব কিছু 
বিষয়ের ব্যবস্থা খিলাফৎ কমিটিকেই উদ্যোগ হইয়া করিতে হইবে। 
অপর দিকে হিন্দুদের মধ্যেও বিস্তর কটু ভাষণ ও লেখালেখি চাঁলতে 
লাগল। আমাদের প্রদেশে আর একটা ব্যাপার হইল : পণ্ডিত মতি- 
লালজী আর মৌলভ মহম্মদ শফীর মধ্যে মতান্তর । মৌলভী মহম্মদ 

পুনার্নব্চিত হন এবং স্বতন্ হিসাবে কিছ; বন্তৃতাদও দিতে আরম্ভ 
করেন। আমাদের প্রদেশের আবহাওয়া বিগড়াইয়া গেল। মৌলান্ন মজহ- 
রূল হক্ খুব দুঃখ পাইলেন। তান 'বহারের বাশম্ট কংগ্লেসী, খিলাফং 
কাঁমাটর সদস্যগণ ও কয়েকজন স্বতন্ম লোককে আমন্মণ কাঁরয়া ছাপরায় 
ছোট একটা সম্মেলন আহ্বান কারলেন। কয়েক দন ধাঁরয়া খুব খোলা- 
খুলি ভাবে কথাবারতা হইল। আমরা সকলে 'মাঁলয়া ঠিক করিলাম ষে, 
ব্যাপার যেমন দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইহাকে এখন ছাড়া ঠিক নয়, আমাদের 
দ্বারা ঘতদূর সম্ভব, এই দূষিত আবহাওয়া যাহাতে আরও দূষিত না হয় 
তাহার চেম্টা কারতে হইবে। আমরা স্থির কারলাম সকলে মিয়া ইহার 
জন্য একান্তভাবে চেষ্টা কারব। এই সভায় আর একবার আঁম হক্ 
সাহেবের দেশপ্রেম এবং খাঁট জাতীয়তার পারিচয় পাইলাম, বেশ বুঝিতে 
পারলাম, আমরা এমন এক নেতা পাইয়াঁছ 'যাঁন 'হন্দ-মুসলিম এক্যের 
জন্য সব কিছ ত্যাগ করিতে পারেন। জীবনের অনেকখাঁন সময়ই তিনি 
এইজন্য ব্যয় কাঁরয়াছেন। 'তাঁন যতাঁদন বাঁচয়াছলেন, ইহাতেই ব্যাপৃত 
ছিলেন। এই কনফারেন্সের 'সদ্ধান্ত অনুসারে হক্ সাহেব, মৌলভী 
মহম্মদ শফাঁ, বাবু জগৎনারায়ণ লাল এবং আরও কয়েকটি বন্ধু সারা 
বিহার পরিভ্রমণে বাহর হইলেন। 

ফল খুব ভালই হইল। দেশে এই বিষয়ে প্রচুর আলাপ-আলোচনা 

সমস্যাগ্ীল সহজ করিয়া বুঝাইবার জন্য খুব প্রচেম্টা চালতে থাঁকল। 
শবহারের বায়ুমণ্ডল খানিকটা শান্ত হইয়া উঠিল। আর একটা ফল হইল 
যে, কিছাাদন বাদে কাউন্সিল ও আযাসেমরীর এই নিবচিনের জন্য দেশ 
খুব গরম হইয়া উঠিল। নিজেদের পক্ষের প্রার্থদের সমর্থন করিবার 
জন্য মালব্যজ এবং লালাজীও 'বহার-সফরে আসলেন, এঁদকে পণ্ডিত 
মাঁতলালজ এবং অন্যান্য স্বরাজনী নেতারাও কংগ্রেসী প্রার্থীদের সমর্থনের 
জন্য আসিয়া পেশিছিলেন। আমও তো সাধ্যমত কাজ কাঁরতেছিলাম। 

এই উপলক্ষে আমি গেলাম ছোটনাগপুর। পুরুলিয়া হইতে রাঁচি 

নিবচিন-প্রার্থীদের দরখাস্তপত্র পরীক্ষা করা হইবে, কাজেই ঠিক সময়ে 
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পেশছান জরদার দরকার। পথে কয়েকটা মাঁহষের গাঁড় আঁসয়া পাঁড়ল, 
বাঁচিবার জন্য মোটরটিকে ঘারতে হইল। খুব কষ্টে পাশ কাটাইয়া 
গাঁড়টি একটি গাছে গিয়া ধাক্কা খাইল। আমার মাথায় ও নাকে খুব 
চোট লাগল; অন্যদেরও কিছু ছু আঘাত লাঁগয়াছল। গাঁড়াটর 
কয়েকটা অংশ খাঁলয়া গেল। যাহা হউক, কোনওক্রমে খাঁনক দৌরতে 
আমরা রাঁচি পেপছিলাম, কারণ ব্যাপারটা রাঁচর কাছাকাছ ঘাঁটয়াছল। 
সেইখানে তো আমার মনে হয় নাই যে, আমার এমন বোশ কিছু লাঁগয়াছে। 
ডান্তার পাঁট্র বাঁধয়া দিলেন, আমি ঘোরাঘঁর কারতে লাগলাম। রাঁচ 
হইতে গেলাম উত্তর-বিহারে। বেগুসরাই, সমাস্তপুর ইত্যাঁদ হইয়া আম 
মজঃফরপুর জেলায় গেলাম। ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে সীতামার 
পেসছিয়া আম মাথায় খুব যন্ত্রণা বোধ কারলাম। প্রথমে মনে হইল বোৌশ 
ক্লান্তিতে বা ঠাণ্ডা লাগিয়া মাথা ব্যথা কারতেছে, কিছু ওষুধপন্র খাইয়া 
ফের চলিলাম। সৌভাগ্যক্রমে সোঁদন আমার পাটনায় ফেরার কথা, পাটনায় 
পেশছিতে পেশছিতে ব্যথা খুব বাড়িয়া গেল, কয়েকাদন পর্যন্ত বড়ই কষ্ট 

পাইলাম । ডান্তাররাও বাঁঝতে পারেন না কিসের ব্যথা । দিন দুই তিন 
পরে সারা মুখ যেন ফুলিয়া গেল, তখন বোঝা গেল যে, ইহা সেই 
দুর্ঘটনারই ফল। এই অস্খের জন্য আমার আর যে সব জায়গায় যাওয়ার 
কথা ছিল তাহা হইল না। এই 'নর্বচনে অনেক 'িথ্যা প্রচার হইয়া গেল। 
কোথাও কোথাও পণ্ডিত মাঁতলালজীর উপর জনতা খোলাখঁল ভাবে 
ব্যন্তগত আকুমণ কারল। কোথাও ব্যঙ্গাচন্র দেখান হইল। আমরা এই 
সবের তীব্র প্রাতিবাদ কারলাম, ফলে, আধকাংশ জায়গা হইতেই কংগ্রেসী 
প্রার্থীরা নিবাচিত হইলেন। স্বতন্ম দলের খুব কম লোকই 'নবাচিত 
হইলেন। 'নর্বচিতদের মধ্যে ছিলেন জগতনারায়ণ বাবু আর নন্দনপ্রসাদ- 
নারায়ণ বাবু । আগেকার বিহার-কাউন্সিলের স্বরাজ্যদলের নেতা শ্রীজলেশ্বর- 
প্রসাদ, যিনি কংগ্রেসের পক্ষের প্রার্থী ছিলেন, তাঁহাকেই হারাইয়া ইহারা 
িবাঁচিত হন। লোকের বলা-কওয়া আর জেদাজেদির ফলে হক্ সাহেব 
দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রাতিদ্বন্বীর সঙ্গে সমান ভোট 
পাইলেন। তখন লটারি করা হইল, তাহাতেও প্রাতিদ্বন্দবৰীরই জয় হইল। 
এইভাবে প্রাদোশক পাঁরষদের নির্বাচনে যাঁদও কংগ্রেসীরাই বোঁশ ভোট 
পাইল, তব হক্ সাহেবের মত লোক এবং আরও কয়েকজন, যাহারা 

হইলেন না। আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বোঝা গেল যে, কংগ্রেসীরা সংখ্যায় 
বৌশ থাকিলেও নিবািত প্রাতনাধদের মধ্য হইতেই কংগ্রেস-বিরোধী 
মন্তিম্ডল গঠন করা চলিবে, কেন না নিয়মান্মযায়শ গভর্নমেন্ট-মনোনীত 
সদস্যদের সংখ্যা তো কম নয়। কংগ্রেসাবরোধাী প্রতিনীধ আর এই মনো- 
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নীত সদস্যগণ মিলিত হইলেন কংগ্রেসপী দলের অপেক্ষা সংখ্যায় বোঁশ। 
কেন্দ্রীয় পাঁরষদে কিন্তু আমাদের বেশ ভাল ফল হইয়াছিল। যে দুই- 
একাঁট আসন আমাদের হাতে আসে নাই তাহাতেও কংগ্রেসের প্রাতি সহানু- 
ভূতিশীল লোকই নির্বাচটত ছিলেন। 1বহার-কাউন্সিলে স্বতল্ন 'নর্বাচিত 
কেহ কেহ কংগ্রেসের সঙ্গেই থাকিতেন। স্বতন্ত্র কংগ্রেসদলের কেহ কেহ 
কংগ্রেসের সঙ্গে, কয়েকজন মান্তিমণ্ডলের সঙ্গে যোগ 'দিলেন। কাজেই, 
এই নিবচিনে কোনও কথাই পাঁর্কার হইল না। মান্মিমশ্ডলের সঙ্গে 
কংগ্রেসের আগে যে সদ্ভাব ছিল, এখন তাহা রাঁহল না, কারণ এইবারকার 
নবাচনে আমাঁদগকে তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা কাঁরতে হইয়াছল। 
এইবার তাঁহারা যখন পূনরায় মীন্রত্ব পাইলেন, আর কংগ্রেসীদের প্রধান 
কাজই হইল তাঁহাদের 'িবরোধিতা করা, তখন এই অবাঁনবনাও আরও 
বাড়িয়া গেল। মন্ত্রী স্যর গণেশ দত্ত সিংহ তো কংগ্রেসের প্রা্থন্শর ভয়ে 
একাধক জায়গা হইতে দাঁড়াইলেন। কিন্তু কোথাও নিজের জায়গা 
সুরক্ষিত না দেখিয়া তিনি করিলেন কি, কংগ্রেস যেখানে কোনও প্রার্থ 
দাঁড় করায় নাই, এমন জায়গায় আপোসে এক প্রার্থী: দাঁড় করাইয়া 
নির্বরোধে সেখান হইতে নিবাঁচিত হইয়া গেলেন। এই নির্বাচনের সময় 
জাতগত আর ধর্মগত ভেদবাদ্ধি প্রচার করিয়া কতক লোকে জের 
ানীজের কাজ হাসিল করিল। কংগ্রেসীরাও অনেকে এ ভেদবাদ্ধি হইতে 
নিজেদের বাঁচাইতে পারেন নাই। 

্জীমার আগেই ধারণা ছিল, এইবার তাহা আরও দৃঢ় হইল যে, হিন্দ্ব- 
মুসলমানের মধ্যে এই যে ভেদভাব ছড়াইয়া পাঁড়তেছে, ইহার ফল শেষ 
পরন্তি এই দুই দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, হিন্দুর মধ্যে যে 'বাভন্ন 
জাতি আছে, ক্রমে তাহারাও নিজেদের মধ্যে ঝগড়াববাদ শুরু কাঁরবে, 
মুসলমানের মধ্যেও 'বাভল্ন দলের সৃন্টি হইবে। শিক্ষিতদের ঝগড়া 
সরকারি চাকুরি বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ লইয়া। কোনও না 
কোনও সময়ে হন্দুসমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই 
দুরাকাজ্ষা বাঁড়য়া যাইবে, আর নিজেরা নিজেরা ঝগড়া কাঁরবে। এই 
'নিবচিনের সময়েই তাহার কিছু নমুনা দেখা গেল। 'দেশ-এ আম এই 
বিষয়ে কিছু লাখ; 'িল্তু অনেকের তাহা পছন্দ হইল না। সেই হইতে 
আজ পর্যন্ত সব ব্যাপারে আমার এই দ্ঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে আমরা ঘাঁদ 
দেশের আসনে জাতি ধর্ম বা দলাঁবশেষকে বসাইতে চাই তবে এই রকম 
বিবাদ বিসম্বাদ না হইয়া যায় না। দেশসেবকের একই পন্থা; বিশেষত 
যতদিন দেশ পূর্ণ স্বাধীনতা না-পায় ততাঁদন পর্যন্ত দেশসেবক স্থান, 
পদ বা প্রাতষ্ঠা কিছুর জন্যই লালায়িত হইবে না, দেশসেবাকেই একমাত্র 
ধ্যানজ্ঞান কাঁরয়া কাজ কাঁরয়া যাইবে । যখন কেহ বলে, দেশের সেবার 



কংগ্রেসে স্বতন্ম দল ৩১৯ 

জন্যই পদ-বিশেষের প্রয়োজন, এ বশেষপদ না-পাইলে কাজ করা চাঁলবে 
না, আমার মনে হয় ইহা প্রবণ্না। সেবকের জন্য স্থান চিরাদন খাল 
পাঁড়য়াই আছে। প্রার্থীদের ভাঁড় সেবার জন্য হয় না, সেবাকার্যের ফলের 
বাঁটোয়ারার জন্য ভঁড় লাগয়া থাকে! সেবার ফল নয়, শুধু সেবাই 
যাহার ধ্যানের বস্তু, তাহার এই ধারণার মধ্যে যাওয়ার বা এই সব ঝামেলার 
মধ্যে পড়ারও, দরকার নাই। 

বর্ষশেষে, ডিসেম্বর মাসে গোৌহাটিতে কংগ্রেসের বার্ষক আঁধবেশন 
হইবার কথা। সভাপাঁতত্বের জন্য বহু জায়গা হইতে মৌলানা মজহরুল 
হকের নাম করা হইয়াছিল। 'বহারের লোকের একান্ত ইচ্ছা তান 
নর্বাচিত হন, বিহার হইতে আর কাহারও নামই পাঠান হয় নাই। 'কন্তু 
শেষ নিবচিনের আগেই তিনি ঘোষণা কাঁরলেন যে, 1তাঁন এই প্রাতিচ্ঠা 
চাহেন না, লোকে যেন অপর কোনও যোগ্য ব্যন্তকে বাছিয়া লয়। এই 
অস্বীকারের তানি যে কারণ দেখান, তাহা তাঁহার মত ব্যান্তত্বসম্পন্ন ও 
চিন্তাশীল ব্যান্তরই উপয্স্ত। "তানি বলেন, সম্প্রীতি তিনি নিজের প্রদেশে 
হন্দু-মুসালম সমস্যার মীমাংসার কাজে ব্যাপৃত, কংগ্রেসের সভাপাঁত 

হইলে এই কাজে ততটা সময় 'দতে পারবেন না। আমাদের অনেকেরই 
মনে হইল, কাজটা ঠিক হইল না, কিন্তু ইহার মধ্যে অন্যের কথা বলা তো 
চলে না। তান সাঁরয়া দাঁড়াইলে পর শ্রীনবাস আয়েঞ্গার মহাশয় সর্ব- 
সম্মতিক্রমে সভাপাঁত মনোনীত হইলেন: কারণ ডাঃ আনসারও আগেই 
নিজের নাম প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছলেন। 

ভাইসাহেব আর আমি দুইজনেই সপপারবারে কানপুর কংগ্রেসে 'গয়া- 
ছিলাম, সেইখানেই মীরা বেনের সঙ্গে আমার প্রথম পাঁরচয়। ইহার 
কিছাঁদন আগেই তান ভারতে আঁসয়াছিলেন, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা 

হয় নাই। সেই 'সময় হইতেই তাঁহার ভান্ত বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা আমার 
অন্তরে মাদ্রুত হইয়া যায়। ইনি এক ইংরেজ আ্যাডামরালের মেয়ে। 

., তাঁহার পিতা ভারতবর্ষে নৌসেনাধ্ক্ষ ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে ইনিও আগে 
বোম্বাইয়ে ছিলেন। এইরকম একাঁট মাহলার মহাত্মাজীর আশ্রমে আসা 
এবং আশ্রমবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া থাকা ক ইংরেজের ভাল 
লাগিতে পারে? ইংরোজ কোনও কোনও কাগজ 'লাঁখতে লাগল যে, 
গান্ধীজী কৌশলে ইত্হাকে ফুসলাইয়া রাঁখয়া 'দয়াছেন। কিন্তু কথাটা 
তো ঠিক নয়, তাই মীরা বেন ইহার প্রাতবাদ করেন। ব্যাপারটা এই, 
জামনি যুদ্ধের সময় যুদ্ধের, হানাহাঁনতে ক্ষুব্ধ হইয়া ইনি রোমাঁ রোলার 
কাছে যান_এই ভীষণ জীবন হইতে মানুষের বাঁচবার পথ কি, তাহার 
অনূসম্ধানে। রোলা তাঁহাকে গান্ধীজীর পস্তকাঁদ পাঁড়তে দেন আর 
বলেন যে, একমান্র গান্ধীজীই তাঁহার পিপাসা মিটাইতে পারিবেন। 



৩২০ আত্মকথা 

গান্ধীজীর লেখা বই ঘতদূর পাওয়া গেল মীরা বেন পাঁড়য়া ফৌঁললেন। 
পাঁড়তে পাঁড়তে তাঁহার 'বশবাস ব্লমে দৃঢ়তর হইল? "তানি. গান্ধীজীর 
কাছে আসতে চাঁহলেন। গান্ধীজী কিন্তু নিষেধ কারলেন। বলাতে 
থাঁকিয়াই 'তাঁন যথাসাধ্য আশ্রমজীবন যাপন কারিতে লাগলেন। পরে 
খুব পীড়াপশীড় করায় গান্ধীজী তাঁহাকে আসতে অনুমাতি দিলেন। 
তখন হইতে তিনি বরাবর গান্ধাঁজশীর সঙ্গী, নিজের যাহা কিছ; ছিল সবই 
গান্ধীজকে সমর্পণ করিয়াছেন। 

কানপুর হইতে আম কায়স্থ-কংগ্রেসে সভাপতিত্ব কারবার।. জন্য 
জৌনপুর গেলাম। এই প্রসঙ্গে আগেই কথা হইয়াছে। বন্ধুরা কেহ' কেহ 
ইহা অপছন্দ করিলেন। তাঁহাদের মতে, কংগ্রেসীদের কোনও বিশেষ 
সাম্প্রদায়িক প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গে যুন্ত থাকা সঙ্গত নয়, তাহাতে কংগ্রেসের 
জাতীয়তাকে আঘাত করা হয় আর লোকের মনে ভেদব্যদ্ধ জাগার 
সম্ভাবনা থাকে । আমি অবশ্য কোনও জাতি-বিশেষের উন্নত বা আঁধকার 
রক্ষার জন্য সভাপাঁত হই নাই। আম ভাঁবয়াছিলাম, আমাদের কায়স্থ- 
সমাজে বহুতর কুপ্রথা প্রচালত আছে, যাঁদ আমাদের 'সমাজ বিশেষ একটি 
প্রাতষ্ঠানে মিলত হইয়া সেইসব কুপ্রথা দূর করিবার চেষ্টা করে, তবে 
মন্দ কিঃ সভাপাঁতর মণ্ট হইতে আঁম যে অভিভাষণ 'দিই তাহাতে 
জাতীয়তা-বিরোধী একাঁট কথাও ছিল না, জাতিতে জাতিতে বিভেদ 
বাড়াইতে পারে এমন কথাও ছিল না, বরং তাহাতে জাতনয়তারই সমর্থন 
ছিল। কনফারেন্সে অন্য জাতির লোকেও 'িমাল্দিত ছলেন; তাঁহাদের 
মতে, জাতীয় সম্মেলনগীলতে যাঁদ এই ধরনের বন্তৃতা হয় তবে তো 
নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটিই হয় না। 

কায়স্থ-কনফারেন্স একটি পুরানো প্রাতিজ্ঞান, ইহার মধ্যে অনেক প্রবীণ 
ও কর্মকুশল সেবক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে আমি তো একজন 
নগণ্য ব্যন্ত, আর আমার সেই প্রথম কায়স্থ-সম্মেলনে যোগ দেওয়া। 
প্রাচীনপল্থীদের কাহারও কাহারও আমার ভাষণ পছন্দ হয় নাই। সম্মে- 
লনের কাজকর্ম কাহারও কাহারও অপছন্দ হইল, কিন্তু তব্ মোটামুটি 
সম্মেলন ভালভাবেই শেষ হইল। তবে আমার আফশোষ এই যে যতটা 
আশা আর আভলাষ লইয়া উহাতে যোগ 'দিয়াছিলাম তাহা খুব বেশি পূর্ণ 
হয় নাই। দোষ অপরের উপর না-চাপাইয়া নজের ঘাড়েই লইতে চাই, 
কারণ নানা কাজে 'ভীঁড়য়া যাওয়ায় আঁম এই কাজে পূরাপ্ার শল্তি 
নয়োগ করতেও পার নাই। 
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বিহার-বদ্যাপীঠ এবং খাঁদ-প্রচার 

তখনকার 'দনে আমার বোঁশর ভাগ সময়ই যাইত খাঁদর কাজ দেখাশোনা 
কাঁরতে আর বিহার-বদ্যাপীের খরচের জন্য টাকা জোগাড় কাঁরতে। 
আমরা গোড়াতেই * দৌখয়া'ছলাম, বহু বন্ধুবান্ধবই বিহারীবদ্যাপঠের 
প্রাত উদাসীন, কেহ কেহ ইহাকে উপেক্ষার চোখে দোখতেন। ১৯২১ 
সনেই এই ভাবটা অল্প অলপ ফাটিয়া উীঠল, আর সবচেয়ে দুঃখ ও 
আশ্চর্যের কথ্য যে, যাঁহারা উৎসাহ কাঁরয়া বিদ্যাপীঠ খাঁলয়াছলেন 
তাঁহারাই হয় উদাসীন নয় বিরোধী হইয়া উাঠলেন। প্রথমে এক ভাড়া- 
বাড়তে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল, মাসে প্রায় দুই শ' টাকা ভাড়া লা'গত। 
আমার মনে হইল, খরচ যথাসাধ্য কম কারিতে হইবে। ঠিক কাঁরলাম যে, 
মজহর্-উল্-হক্ সাহেব তো সদাকত আশ্রমটি খুিয়াই রাখিয়া ছিলেন 
আর তাহাতে কয়েকখানা ঘরও তৈয়ার কারয়া লইয়াছিলেন, সেইখানেই 
এই বিদ্যাপীঠকে লইয়া যাওয়া হউক। কথাটা হক্ সাহেবের খুবই ভাল 
লাগিল। আমরা বিদ্যাপঠ এখানে লইয়া গেলাম, কয়েকটি নূতন বাঁড় 
তৈয়ার করা হইল। প্রায় সব ছান্র ও বোশর ভাগ শিক্ষকই সেখানে 
থাকতে লাগলেন। ক্রমে ছান্রসংখ্যা কম হইয়া আসল, জেলায় জেলায় 
যে-সব স্কুল খোলা হইয়াছল স্থানে স্থানে তাহাও বন্ধ হইয়া গেল, 
লোকের উৎসাহ রুমে কম হইতে থাকায় অর্থভাব ও ছান্রাভাবে সব 
বন্ধ হইয়া গেল। তবু ১৯৯৬ সনের ম্নাচ মাসে ৯ট উচ্চ, ১৬টি মধ্য 
আর ৩০ প্রার্থামক বিদ্যালয় খোলা ছিল, তাহাদের ছান্রসংখ্যা যথাক্রমে 
৭১৭, ১,২৮৫ আর ১,০১৯ এবং শিক্ষকের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৯, 
৭০ আর ৩৪ ছিল। মাঁসক খরচ যথাক্রমে ১৯৫০৬ ১২৬০২ আর ৪২৬, 
টাকা, অর্থাৎ ৫৫টি স্কুলে ১৮৩জন শিক্ষক কাজ কাঁরত এবং তাহাদের 
মাঁসক ব্যয় হইত ৩৬৩৬, টাকা । যাহা হউক, কয়েকাঁট স্কুল সব রকম 
বাধা বিপর্যয়ের মধ্যেও আজ পর্যন্ত বাঁচয়া আছে। আম ঠিক বাঁঝয়া- 
ছিলাম যে, বিদ্যাপাঠকে স্থায়ী কারতেই হইবে। সেইজন্য যখন তখন 
ইহার খরচের টাকা জোগাড় করিতে হইত। 

আম মহারাষ্ট্রে দৌখয়াছলাম, অনেক প্রাতষ্ঠান লোকে বাঁ্ষক চাঁদায় 
'চালায়, আর চাঁদাও একজন কেহ খুব বেশি দেয় না, অনেকে ৫1১০ টাকা 
বা ইহ্বরও কম দেয়। সংস্থার বার্ধক রিপোর্ট ভি. পি. ডাকে সভ্যদের 
কাছে হয়, আর দিনকয়েকের মধ্যেই ভি. পি. মারফৎ সকলের চাঁদা 
আসিয়া যায়। আমিও এইরকম কিছ? কারবার কজ্পনায় ঘুরয়া ঘুরিয়া 



৩২২ আত্মকথা 

বার্ধক পাঁচ টাকা চাঁদার সভ্য জোগাড় কাঁরলাম। ঘাঁহারা থোক কিছ 
বোঁশ টাকা দিলেন তাঁহারা আজীবন সদস্য বা ট্রাম্টী হইলেন। কিন্তু 
আমাদের প্রদেশে এইরকম নিয়'মত বার্ধক চাঁদা দেওয়ার অভ্যাস লোকের 
নাই। যাহারা কথা ?দয়াছলেন, সভ্য হইবার ফরম সই করিয়াছলেন, 
তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে বৎসরান্তে বড়ই কষ্টে চাঁদাটা দিলেন, তাহাও 
আবার দুই এক বৎসর পরেই বন্ধ করিয়া দিলেন। এমন তো সম্ভব নয় 
যে, বাঁশস্ট ব্যান্তরা বংসর বংসর প্রাতশ্রুত চাঁদা আদায়ের জন্য মেম্বারদের 
বা'ড় বাঁড় যাইবেন। এইজন্য আমাদের ক্ষেত্রে এই উপায় খাটিল না। 
আর, ঘুরয়া ফিরিয়া যেখানেই যাইতাম আমাকে সর্বদাই ছু টাকা 
জোগাড় কাঁরতে হইত। অবশ্য পাটনায় জনকয়েক সদাশয় ব্যান্ত মাঁসক 
কিছু 'দবার প্রাতশ্রাতি দিলেন, আর তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বরাবর চাঁদাটা 
দয়া আ'সতেছেন। গোড়ায়ই এক বন্ধু প্রীভগবান দাস) কিছু জাম দান 
কাঁরয়াছলেন, তাহা হইতে প্রাতি বংসর অল্পাঁবস্তর আয় হইত। কিছ-- 
দিন বাদে মজঃফরপ;রের শ্রীগঞ্গাধর প্রসাদ শাহ্ 'নজের ট্রান্ট হইতে 
বিদ্যাপীঠকে কিছু 'দিয়াছিলেন, তাহা বরাবর পাওয়া যাইত। বিদ্যাপীঠে 
টাকার টানাটা?ন সর্বদাই লাগিয়া থাঁকত। 

আমি ঠিক কারলাম 'বাঁশজ্ট পাঁণ্ডিতদের বিদ্যাপীঠে ডাকিয়া আনব, 
তাঁহারা এই শিক্ষার উপযোগগতা জনসাধারণকে বূঝাইয়া বাঁলবেন, তাহাতে 
যাঁদ ইহার প্রীতি লোকের আস্থা জন্মে । কাশীর প্রাসদ্ধ পণ্ডিত শ্রীরামদাস 
গৌড় মহাশয় আসলেন। বাংলাদেশ হইতেও ইউনিভারাঁসাঁটর পরীক্ষায় 
খুব ভালরকম পাশকরা কয়েকজন অধ্যাপক লইয়া গেলাম। কিছুদিন পরে 
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ, খ্যাতনামা শ্রীজয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারও 
আমাদের বিদ্যাপঠের ইতিহাসের শিক্ষক হইয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে 
আমার সেই যে পরিচয় হইল তাহা ক্রমে ঘনিম্ঠ হইয়া ওঠে । ইহারই ফলে 
ভারতীয় ইতিহাস-পাঁরষদের জল্ম। কিন্তু এত করা সত্তেও ছান্রসংখ্যা 
কমই হইতে লাগিল। আমরা পাঠক্রমেও কিছু অদলবদল কাঁরলাম, চেষ্টা 
কাঁরলাম যাহাতে বিদ্যা্থঁরা কেবল বইয়ের শিক্ষা না-পাইয়া হাতে কলমে 
কাজ শিখিয়া আধকতর কার্যকৃশল দেশকম্ঁ হইতে পারে। কিন্তু সব- 
কিছ, করার পরেও জাতীয় 'শক্ষা সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাঁহল। 
অবশ্য যতাদন ছিল, আমাদের বিদ্যার্থা' ও শিক্ষকগণ ভালো দেশ-সেবক 
হইয়া বাঁহর হইয়াঁছলেন। সতাগ্রহের সময় বরাবর ইন্হারা ভাল কাজ 
কারয়াছেন। 

১৯১৬ সনের মার্চ মাসে সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে আমরা শ্রী 
গোপালাচারি মহাশয়কে দীক্ষান্ত আভভাষণ 'দিবার জন্য আমন্নণ 
এটি গর্ত বলিয়াছিলেন, এই বিদ্যালয় আমাদের উৎসাহের জ্যোতি- 



বিহার-বদ্যাপীঠ এবং খাঁদ-প্রচার ৩২৩ 

1শখাকে জাগাইয়া রাঁখয়াছে-কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সমাবর্তন 
উৎসবে খুব উৎসাহের সণ্টার হইল, তাঁহার অ।ভভাষণাঁট খুব জোরালো 
হইয়াছল। উপস্থিত সকলেই উহার ভু'র-ভুর প্রশংসা করেন। বিদ্যা- 
পীঁঠ আর উহার ছাত্রদের সরলতার সাঁহত ইউীাঁনভারাসাঁটর সমাবর্তন- 
অনুষ্ঠানের আয়োজন আড়ম্বরের তুলনা কাঁরয়া, সকলেই এই রকম ছোট 
প্রাতিষ্ঞানের উপযোগিতা স্বীকার কারলেন। 

আগেই বাঁলয়াছ, 'বদ্যাপীঠ অপেক্ষাও খাঁদর কাষে ই আমার বোশ 
সময় দিতে হইত। গ্রাঁদর কার্ঘের শুরু হইতেই উহাতে আমার বিলক্ষণ 
উৎসাহ ছিল, 'কন্ত এই সময়টায় আমি যতক্ষণ খাঁদর কাজে লাগিয়া 
থাকতাম তত আর কোন সময় পাঁর নাই, না আগে, না পরে। হারে 
খদ্দরের কাজ আরম্ভ হয় ১৯২১ সনে, যখন স্বরাজ্য-ফণ্ড হইতে বহার 
প্রাদোশক কাঁমটি খা"দ-প্রচারের জন্য বেশ মোটারকম একটা টাকা পাইয়া- 
ছিল। প্রাদেশিক কামাটই শুরু হইতে এই কাজাঁট চালাইবার ভার লইয়া- 
ছিল। উহারই পক্ষ হইতে কয়েক জেলায় কাজ চালাইবার জন্য লোক 
নিয়োগ করা হয়। না প্রাদেশক কমাটর না সেই লোকদের, কাহারও এই 
[বিষয়ে তেমন আগ্রহ ছিল না বাঁলয়া তেমন ভাল ফল পাওয়া যায় নাই। 

কংগ্রেসের কর্মী শ্রীরামাবনোদ সিংহ স্বতন্রভাবে এই কাজ আরম্ভ 
করেন। হান আচার্য কৃপালানীর সহায়তা পান। মধ্বনীতে একাঁট 
উৎপাত্ত-কেন্দ্র খুলিয়া খুব সুন্দর খাঁদ তৈয়ার করতে থাকেন। এই 
খাঁদ 'বিভন্ন প্রদেশ পর্যন্ত গিয়া পেশছিল। খাঁদ সংক্লান্ত কাজে মধূবনী 
বিহারের নাম উ্চু করিয়া তুলিল। আচার্য কৃপালানীর সৃপারশ আর 
আমার অনুমতিরূমে খাঁদর কাজ বাড়াইবার জন্য ইহারা খাঁদ বোর্ড হইতে 
মোটা টাকা ধার পাইল । প্রাদেশিক কামিটির কাজ তত সফল হয় নাই, তাহার 
কারণ, ইহারা খুব ছড়াইয়া বাঁসয়াছিল, কিন্তু ইহাদের খাঁদ-জ্ঞান বা 
ববহারিক বুদ্ধি কোনটাই বোশ ছিল না। সেইজন্য ইহাদের বিস্তর 
লোকসান পাঁড়তে লাগল। যখন 'নাখল ভারতীয় চরখা-সংঘ স্থাঁপত 
হইল এবং আম এজেন্ট, আর লক্ষীনারায়ণবাবু “মন্ত্রী” হইলেন, তখন 
নূতন পন্থায় সমগ্র কাজটার পুনর্গঠন করা হইল। অনেকগুলি খাঁদ- 
ভাণ্ডার বন্ধ কাঁরয়া দেওয়া হইল. যেগাঁলতে লোকসান না-কারয়া কাজ 

হইতে পারে, কেবল সেগুলিই বজায় রহল। কংগ্রেসকমরা অনেকে 
ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। খাঁদর কাজে যাহারা আসল তাহাদের খুব 
নিয়ান্তিতভাবে একচিত্ত হইয়া এই কাজেই আত্মীনয়োগ করার জন্য জোর 
দেওয়া হইল। টির ভারা ার নারাজ সাচার 
উৎপ'ত্ত ও 'বাক্ক বাঁড়তে লাগিল। 

তখনকার দিনে আমি সবগুলি কেন্দ্রে বছরে একবার টব 



৩২৪, আত্মকথা 

একাদন দুহাঁদন সেইখানে থাকিয়া কাজ দেখাশোনা কাঁরতাম। আর 
ভান্ডারে যেখানে সূতা কেনা আর তলা বেচা হইত সেইখানে নিজেও 
অনেক সময় বাঁসতাম। নিজের হাতে কাপড় তূলা সূতা ওজন কাঁরতাম, 
কেনাবেচা কারতাম। কাপড় বোনাও গিয়া দেখিতাম আর দাম ফেলার সময় 
যথাসাধ্য সাহায্য কারতাম। ইহাতে আমার অনেক কিছ: শেখা হইল। 
সঙ্গে সঙ্গে বেশ অনুভব কাঁরলাম যে, এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান কত 
কম। আরও বাঁঝলাম যে, এই অন্্রতাই কাজের লোকসানের অন্যতম 
প্রধান কারণ। আমরা খরচপন্রের আনুমানিক হিসাব যা ধাঁরতাম, চরখা- 
সংঘের মন্ত্রী শ্রীশগ্করলাল ব্যাঙ্কার এবং তাঁহার আঁফসের লোকেরা তাহা 
অনেকরকম তদন্ত-তদারক করিয়া মগ্জুর করিতেন, তবু কোন কোন বারে 
ঘাটাঁত পাঁড়য়া ঘাইত। 

সেই সময় আমাদের সকলেরই খাঁদ-প্রচারের জন্য ব্যগ্রতা ছিল। 
শনাখল ভারতীয় চরখা-সংঘের মতে, ঘত সস্তায় খাঁদ উৎপন্ন করিয়া '্বাক্ 

করা যাইবে ততই মঞ্গল। সেইজন্য শস্তার পর শস্তার দামে সূতা কেনা, 
যত কম সম্ভব বুনান "দিয়া কাপড় বুনান আর খুব কম খরচে তাহা 'বাক্ 
করার জন্যই চেস্টা ছিল। ফলে কর্মার অভাব হইল, আর অযোগ্যতার 
দরুণ দোকানে 'বাক্ষি ঠিকমত হইল না। জিনিষের হিসাব ঠিক থাকত 
না, আর উৎপাদন-কেন্দ্রের অবস্থা কখনও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইত না। 
সেইজন্য দেখাশোনা করা খুব দরকার হইয়া পাঁড়য়াছিল। অবশ্য আমাকে 
এই কথা বালতেই হইবে যে, যতগুলি খাঁদ-কেন্দ্র ছিল তাহাদের মধ্যে 
শবহারের খাঁদ ছিল খুবই শস্তা আর সুন্দর। মাহ খন্দরের জন্য নাম 
ছিল অন্ধ্র দেশের। বিহারের “কোকটাী" সর্বত্র চালান যাইত আর তাহাতে 
বিহারের খুব সৃখ্যাতি হইয়াছিল। রঙ-করা, ছাপান প্রভাতি কাজও 
আরম্ভ করা হইয়াছিল। রঙ-বেরঙ-এর খাঁদ এখন পাওয়া সম্ভব হইল, 
ীকন্তু তবু আমার আশানূর্প পাকাপাকি ব্যবস্থা এখনো করা যায় নাই। 

কাজ আরম্ভের সময়ে খাঁদ বিভাগের দপ্তর ও প্রধান ভাণ্ডার পাটনায় 
ছিল। খাঁদ বোৌশর ভাগ দারভাঙ্গা জেলায় তৈয়ার হইত, কিন্তু কেন্দ্রীয় 
ভাণ্ডার ছিল পাটনায়। তাহাতে বিস্তর অসমবিধা ছিল, কন্তু আমরা 

লওয়ার ইচ্ছা কাহারও হইত না। লক্ষঘীবাব মন্ত্রী হওয়ার পর যখন 
কাজ বাড়াইবার প্রস্তাব হইল, তখন ঠিক হইল যে, কারবার পাটনা 
হইতে উঠাইয়া মজঃফরপরে লইয়া যাওয়া হইবে। পাটনার বন্ধুরা 

_ গ্ণ্ডকী নদীর ধারে কিছ; কাপড় তৈয়ারি হইত, কর্'রা সেখানে থাঁকয়া 
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রঙ-করা ইত্যাঁদ কাজ কাঁরতে লা'গলেন। ভার সুন্দর জায়গা, আম 
মাঝে মাঝে গিয়া সেখানে থাকিতাম। মাল রাখবার গুদাম আর প্রধান 
ভান্ডার ছিল 'সহরে, সরৈয়াগঞ্জের এক ভাড়াটে বাঁড়তে। এখন হইতে 
কাজ খুব বাঁড়য়া গেল। কিছাঁদন পরে আমি দৌখলাম, এই বন্দোবস্তও 
ঠিক হয় নাই; কারণ প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্র ছিল দারভাঙ্গা জেলায়, সেখান 
হইতে কাপড় ব্নাইয়া মজঃফরপুরে লইয়া আসতে হইত; ধোলাই-করা 
রঙ-করা, ছাপান সব হইত মজঃফরপুরে। তারপর 'বাক্ুর জন্য ব'ভন্ন 
ভাণ্ডারে পাঠাইতে হইত। ইহাতে খরচ বোঁশ পাঁড়য়া যাইত। সেইজন্য 
আমরা 1ঠক করিলাম প্রধান ভাণ্ডার মধূবনীতেই (দোরভাঙ্গা জেলায়) 
নেওয়া হউক। রামাঁবনোদবাবূর ভান্ডার আগে হইতে সেখানে ছিল বাঁলয়া 
চরখা-সংঘের কাজ সেখানে বোঁশ না কাঁরয়া পণ্ডৌলে বোঁশ করা হইত, 
যেন দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রেষারোষ না হয়, দুই দলই স্বতন্ন্ভাবে 
কাজ চালাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু দিনকতক পরে রামাঁবনোদবাব আর 
শ্রীবজা প্রসাদ ও রামদেব ঠাকুর প্রভৃতি সহকমাঁদের মধ্যে মত- 
বিরোধ ঘটে, চরখা-সংঘের তুলনায় কাজও কম হইতে লাগল। 
এইজন্যও আমাদের মধুবনী যাওয়ার সুবিধা হইল। এক তো সেখানে 
থূব বড় কেন্দ্র করা ঘাইবে, দ্বিতীয়, অন্য সব কেন্দ্র হইতে করমাঁদের 
এখানে আসা-যাওয়ার সুবিধা আছে, তৃতীয়, এখানে রেল, তার, ব্যাঙ্ক 
প্রভৃতি সব 1কছুর সুবিধা আছে। এইসব কারণে আমাদের দপ্তর ও 
কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার মধ্দবনী লইয়া যাওয়া হইল, আস্তে আস্তে সেখানে চরখা- 
সংঘের নিজের বাঁড় তৈয়ার হইল। আজ তো উহা একাট দৌখবার মত 
জায়গা। ইহাতে না জানি কত বৎসর লাঁগয়াছিল, কিন্তু আমি এক 
জায়গায়ই কথাপ্রসঙ্গে ইহার সব ইতিহাস লিশিয়া দেওয়া ঠিক মনে 
করিলাম । 

১৯২৬ সনে খাঁদ-সম্বন্ধে আমার প্রধান কাজ "ছিল স্থানে স্থানে 
খাঁদ-প্রদর্শনী করা। আমার চেষ্টা ছিল খাঁদর প্রতি লোকের মন 
আকৃষ্ট করা। এই উদ্দেশ্যেই পাটনার প্রদর্শনীর উদ্যোগ, যাহার কথা 
আম আগে বাঁলয়াছ। ১৯২৬-এর প্রদর্শনীতেও ইহার জন্য বশেষ 
চেম্টা কার, ইংরেজ ও অনান্য বিদেশীয়েরাও ইহাতে উৎসাহ প্রদর্শন 
করেন। চম্পারন জেলার বোঁতিয়ার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বেতিয়ার 
রাজার তখনকার ম্যানেজার মিঃ এইচ. সি. প্রায়, আই-সি-এস। মিঃ 
রদারফোর্ড চলিয়া গেলে পর ইনিই ম্যানেজার হন। মতিহারীর প্রদর্শনীর 
দ্বার উদ্ঘাটন করেন রেভারেণ্ড জে. জেড. হাউস। ইনি একজন বিখ্যাত 
পাদরী, গান্ধীজশ এবং আমি আগে হইতেই ইহাকে চিনিতাম। জামসে্দ- 
পরেও একটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী হয়। অত বড় কারখানাওয়ালা শহর 
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যেখানে দিনরাত চিমনীগুলি ধোঁয়া উদ্গীরণ কারতেছে, যেখানে গাঁলত 
লোহা নদীর ঝরণার মত অনবরত বাঁহয়া চাঁলয়াছে, যেখানে লোহার বড় 
বড় পাত আটার রুটির মত সর্বদা বেলা হইতেছে, আর যেখানে বেল:নের 
কাজ করে পাথর বা লম্বা রেল-লাইন, তেমন যে প্রকাণ্ড শহর, সেখানে 
তকাঁল আর চরখার প্রদর্শনী এক তাজ্জব ব্যাপার! ইহার আয়োজন করাই 
সাহসের কথা। তারপর এঁ বিশাল কারখানার আঁফসারদের এই ছোট 
কলের কেরামাত দেখান তো আরও দুঃসাহসের কথা । 'কন্তু আমরা 
তাহাই কাঁরলাম। টাটা কোম্পানীর বড় অফিসার মিঃ টেম্পল্, তানি 
স্বয়ং হীঁঞ্জনীয়ার আর জামসেদপুর শহরের এ্যাডামানস্ট্রেটর ছিলেন; 
তাঁহাকেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে অনুরোধ করা হইল । সুখের বিষয় 
তান রাজণীও হইলেন এবং খাঁদর উপযোগিতা সম্বন্ধে সুন্দর বন্তুতাও 
কাঁরলেন। কোম্পাঁনর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কীলন আর তাঁহার স্ব্ৰী 

(দুইজনেই আমোরকাবাসী) এই প্রদর্শনীতে আঁসয়াছিলেন। দুই জনই 
কিছ খাদ কিনিলেন। খাঁদর 'বাক্ধি খুব ভাল হইয়াছল, কোম্পা?নর 
প্রায় সব বড় বড় অফিসাররাই প্রদর্শনীতে আঁসয়াঁছলেন। লোকের 
আগ্রহে শহরের অন্য এক মহল্লায় প্রদর্শনীট খোলা হয়। সেই বৎসর 

নামজাদা লোকের দ্বারা উদ্বোধনাঁদ করা হইত। দুই এক জায়গায় 
আঁমও উদ্বোধন করিয়াছ। এই সব প্রদর্শনীতে কেবল যে খাঁদ- 
সম্বন্ধে প্রচার করা হইত তাহা নয়, যথেষ্ট খাঁদ বিক্লয়ও হইত। নূতন 
যে কাপড় বোনা হইয়াছিল এই সব প্রদর্শনীর দ্বারা তাহা চালু করিবার 
খুব সুবিধা হইত। ১৯২৫ সনে গান্ধীজী বিহারের নানা জেলায় যে 
সফর করেন তাহাতে খাঁদ আর দেশবন্ধু স্মৃতি-ভাণ্ডারের জন্য টাকা 
তুলিয়াছিলেন, বিহার হইতে প্রায় পণ্চাশ হাজার টাকা উঠয়াছিল। এই 
টাকাটা মূলধনের মধ্যে জমা দিয়া কাজ খুব বাড়ান হইয়াছিল। 

কিন্তু মহাত্মাজীর স্বাস্থ্য প্রায়ই খারাপ থাকিতেছিল। রক্তের চাপ 

বিশ্রামের জন্য গেলেন, আমিও সেখানে গেলাম । তাঁহার সঙ্গে কয়েকাদন 
ছিলাম, জায়গাঁট ভার সূন্দর। পাহাড়ে ওঠা পাঁরশ্রমের কাজ, তবে তখন 
পরযন্তি আমার হাঁপাঁন এত বেশি হয় নাই, গ্রীক্মকালে তো প্রায়ই ভাল 
থাকিতাম। সেইজন্য আমি পায়ে হাঁটিয়াই পাহাড় ওঠানামা কারতাম। এ 
প্রদেশে আমার সেই প্রথম যাওয়া, এখান হইতে মহাআজশর সঙ্গে 
বাগ্গালোর গিয়া কয়েকাঁদন ছিলাম। সেইখানে খাঁদর এক বিরাট প্রদর্শন 
হয়__তাঁমলনাড. ও অন্ধদেশের শাখাই ইহাতে বিশেষভাবে যোগ দেয়। 
খুব স্ন্দর মেলা হইয়াছল। উহা হইতেই মহাঁশূর রাজ্যে সংগঠিত- 
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ভাবে খাঁদর কাজ আরম্ভ হয়। সেই সূত্রে খাঁদ-সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগীলর 
প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে খাঁদ-সম্বন্ধে বন্তৃতাঁদও হয়। 

দক্ষিণে 'হন্দী-প্রচারের কাজও কু ছু হইতোছল। সেখানে 
একটি সম্মেলন ডাঁকয়া পরাক্ষোত্তীর্ণ কয়েকাঁট বিদ্যা্থঁকে প্রমাণ-পন্ 
দেওয়া হয়। সেই প্রথম আম হিন্দী-সম্বন্ধে এত উৎসাহের পারচয় 
পাইলাম। একসঙ্গে স্বামী-স্ত্রী, মা-মেয়ে, শাশুড়ী-বৌ আর বাপ-ছেলে 
হন্দী শেখার জন্য আসিয়া জুটিত, একসঙ্গে পরাক্ষা 'দতে বাঁসত। 
আমার পক্ষে এই সব এক নৃতন অ:ভজ্ঞতা, মনে হইল নানাভাবে এই 
যাত্রায় অনেক কিছু 'শাঁখলাম। 

বাঙ্গালোরের প্রদর্শনীর পর আম দাক্ষিণের কয়েকটি জায়গায় ভুমণে 
বাঁহর হইলাম। 'ন্রপূরীতে তাঁমলনাডের মুখ্য ভান্ডারাট দৌখলাম, 
আরও গোটাকতক খাঁদ-ভান্ডারও দেখিয়াছলাম। রাজাজী সালেম জেলায় 
আশ্রম নিমাণ করিয়াছিলেন, সেইখানে খদ্দরের কাজ খুব ভাল হইতোঁছল, 
আমি সেইখানেও গেলাম। সর্বত্র কাজের পারিপাট্য আর সংগঠনাবাধ 
আ'ম মন দয়া দোখতোছিলাম। যেখানে যাহা কছূ নতন ও শিখবার 
উপযুক্ত মনে হইত তাহাই 'নজের দেশে গ্রহণ কারবার চেষ্টা করিতাম। 
ওখানকার সংগঠন ও হিসাব রাখবার প্রণালী আমার খুব ভাল লাগয়া- 
'িল-_-আঁম তাহা 'শাঁখয়া লইলাম। তখনকার দিনে সবচেয়ে বৌশ খাঁদ 
উৎপন্ন হইত তাঁমলনাডে আর সবচেয়ে মাহ খাঁদ-কোকটার কথা বাদ 
দিলে- প্রস্তুত হইত অন্পদেশে। সেখানকার চরখা-সংঘের সম্পাদক 
শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী খুব আগ্রহ কারলেন, আমি যেন একবার যাই, আর 
খাঁদর বিষয়ে কিছু বাঁল। 

ফারবার সময় তাই অন্ধ হইয়া 'ফাঁরলাম। যে কয়েক জেলায় 
গিয়াছ সর্বত্রই খাঁদর বিষয়ে বন্তুতা দিতে হইয়াছে। আম ইংরাজতেই 
বাঁলতাম। আম দোঁখলাম, আম যেভাবে শাস্ত্রীয় রীতিতে লোককে 
খাঁদর কথা বুঝাইতাম তাহা লোকের উপর বেশ কাজ কাঁরত, বিশেষ 
শাক্ষত সম্প্রদায়ের উপর। তাহাদের মনে সর্বদাই খাঁদর উপযোঁগতা 
আব সাফল্য বিষয়ে নানারকম সন্দেহ ও ভয়। সেখানকার লোকে বলিত, 
আম যাওয়ায় খাঁদ-প্রচারের খুব সাহাযা হইল। পাটনায় 'ফাঁরিলে বন্ধুরা 
কেহ কেহ বাঁললেন, এ সব বন্তৃতায় যাহা বালিয়াছ তাহা একত্র করিয়া 
'লিখিয়া ছাপাইলে ভাল হয়। সেই অনুসারে আমার বন্তবোর সারাংশ আম 
লাখয়া ফেলি, উহা ইকনমিকৃস্ অব খাঁদ খোঁদির অর্থশাস্্) নামে ছোট 
বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। "খাঁদকা অর্থশাস্ত্র” এই নামে উহার 
হিন্দী অনূবাদও প্রকাশিত হইল। এইভাবে সেই বংসর খাঁদর কাজে 
অনেকখানি সময় কাটিয়া গেল। 



আমার আপাম-যান্রা 

কানপুর কংগ্রেসে আসামের কয়েকজন আঁসয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে 
শ্রীনবীনচন্দ্র বরদলই-এর নাম করা যায়, হীন আমার পূর্ব-পারাচিত বন্ধ। 
কাঁলকাতা হাইকোর্টে যখন দুইজনে একসঙ্গে ওকালাতি কার তখন হইতে 
ইহার সঙ্গে ঘনিম্ঠতা। অসহযোগ আন্দোলনের গোড়া হইতে হীন যোগ 
দয়াছলেন, আর আসামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যেই ছিলেন। ইহাদের 
ইচ্ছা আসামে আগামী কংগ্রেসকে নিমন্ত্রণ করেন, আমার মত চাহলে আমি 
কিন্তু নিষেধ করিলাম। কারণ গয়া কংগ্রেসের আঁভজ্ঞতায় আমার মনে 
হইল কংগ্রেস এখন খুব বিস্তৃত হইয়া পাঁড়িয়াছে, অথচ আসাম ছোট 

দেশ। প্রথমে তো যথেস্ট টাকা উঠান মূশীকলের কথা, কেননা আসাম 
শুধু ছোট নয়, গরীব দেশও । আর এক কথা, কংগ্রেসীরা কেবল সেই 
অংশট্কুকেই আসাম বলে যেখানকার ভাষা অসাময়া, অর্থাৎ ব্রহ্ষগপনত্র 
বিভাগকে । ,সরমা ?বভাগ যেখানে ভাষা বাংলা. তাহা তো বাংলারই অন্ত- 
ভূর্তী। ইহাতে আসাম প্রদেশ আরও ছোট হইয়া গিয়াছে। কর্মীসংখ্যাও 
খুব বৌশ নয়। বাধা দিলেও উহাদের উৎসাহ কামিল না, উদ্হারা আমার 
কথায় রাঁজ হইলেন না, কংগ্রেসকে আহবান করিয়া লইলেন। 

তাঁহাদের ইহাও মনে হইল কংগ্রেসের আঁধবেশন হওয়ার আগেই 
আসামে খাদির কাজটি সংগ'ঠত করা হউক। আগেই অলপস্ব্প কাজ 
হইয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত কমর অভাবে ঠিক চলে নাই, বন্ধ করিয়া দিতে 
হইয়াছল। এই পূনগ্ঠনের কাজে তাঁহারা আমার ' সাহায্য চাহলেন, 
আমিও অস্বীকার করিতে পাঁরিলাম না। যাইব কথা দিলাম, আর কয়েকদিন 
পরেই সেখানে গেলাম। আসামের যে কয়টি জেলায় খাঁদর কাজ ভাল 
চলিতে পারে, ঘুরিয়া দেখিলাম । এইবারের বেড়ানটা খুবই ভাল লাগিয়া- 
ছিল। আসাম প্রদেশ খাঁদ উৎপাদনের পক্ষে পরম যোগ্য স্থান, এইখানে 
যে-সব স্যাবধা আছে 'তাহা বোধহয় খুব কম প্রদেশেই আছে। রেশমের 
পোকা পালা, উহা হইতে সূতা কাটা, আর সেই সূতায় কাপড় বোনার 
রেওয়াজ এখনও আসামের সর্ব । আমাদের মেয়েরা যেমন সেলাই অজ্প- 
বিস্তর সকলেই জানে, ওখানকার মেয়েরা তেমন সকলেই কাপড় বাঁনতে 
পারে। ভালরকম কাপড় বাাঁনতে না পারলে বড় ঘরের মেয়েদের বিবাহ 
হয় না। আর শুধু মামূলি বোনা নয়, নিজেদের ছোট তাঁতে রঙ-বেরঙের 

ফুল তুলিতে পারে। চমৎকার ফূলদার পাড় বসানো শাড়ী পর্যন্ত বাীনতে 
পারে। প্রায় প্রতি ঘরেই তাঁতি চলে-_স্যন্দর সাদা বাঁশের তৈয়ারি তাঁত। 



আমার আসাম-যান্রা ৩২৯ 

শুধু, কাপড় বোনা নয়, মেয়েরা সুতা কাটিতেও পারে। দেখিয়া আমি 
বাস্মত ও প্রসন্ন হইলাম যে, মেয়েরা নিজেরা সেইখানকার খন্দর-ভান্ডারে 
নিজেদের বোনা কাপড় লইয়া আসে এবং তাহার বদলে আবার তূলা লইয়া 
যায়। অর্থাং আমাদের দারভাঙ্গা জেলায় যেমন তূলা লইয়া যায় আর সুতা 
জমা দেয়, এইখানে তূলার বদলে কাপড় দয়া যায়। তাহার কারণ এখানে 
ঘরে ঘরে চরখা আর ঘরে ঘরেই তাঁত। আমরা মেয়েদের ?দয়া সূতা 
কাটাইয়া পরে তাঁতীদের দয়া সেই সুতায় কাপড় বুনাই। আসামে এই 
মাঝের ধাপাঁট বাতিল হইয়া গিয়াছে, মেয়েরাই বোনে বাঁলয়া তাঁতীর বাঁড় 
যাওয়ার দরকার হয় না। আসামের কয়েক'ট জেলায় কিছু কিছু তূলা 
জন্মে, খব ভাল জাতের না হইলেও কাজ চাঁলয়া যায়। এই সব 'মালয়া 
আম দোঁখলাম আসামে খাদি-প্রচারের বেশ সুযোগ আছে, তাই চরখা- 
সংঘে আসিয়া আসামে খাঁদর জন্য কিছ: টাকা 'দবার জনা বিশেষ অনুরোধ 
করিলাম । মন্ত্রী মহাশয় প্রথমটায় রাজ হন নাই। পরে কিন্তু তানি এবং 

কাীন্সল সকলেই আমার কথা মানয়া লইলেন, কিছু টাকা দেওয়া হইল, 
আর বেশ সংগঠিতভাবে কাজ চাঁলতে লাগিল। 

এই যাত্রায় একটা 'জানস দেখিলাম। নওগাঁ জেলার গ্রামে গ্রামে 
দেখিলাম, বিস্তর জম পাঁড়য়া আছে, কন্তু চাষ-আবাদ হয় না। জাঁমতে 
খুব স্ন্দর সবুজ ঘাস লাগান রাঁহয়াছে, শুনলাম এই জাঁমিতে খুব নরম 
আর্ ঘাস জন্মে । বড় বড় ঘাসের ঝোপের মধ্যে চোখে পড়ে দুই চাঁরাঁট 
কৃণ্ড় ঘর, তাহাতে জনকতক লোক দেখা যায়। কিন্তু জামতে কোন ফসল 
নাই, বীক্ত বোনা বা চাষ দেওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। খোঁজ লইয়া 
জানলাম এই রকম অনাবাঁদ জাম আসামে প্রচুর, আর এখানকার [নিয়ম 
অনুসারে এই সব পাঁতিত জমিতে আবাদ শুরু করিয়া কিছুকাল বসবাস 
করলেই জমির উপর স্বত্ব জান্ময়া ঘায়। এই সব পাঁতত জমিগ্দাল 
বাংলাদেশের ময়মনাঁসংহ জেলার সংলগ্ন, সেইজন্য সেখানকার কিছ লোক 
আঁসয়া প্রথম এই পাঁতিত জমিতে কুটির নিমা্ণ কাঁরয়া বসাঁতি স্থাপন করে, 
তারপর আস্তে আস্তে চাষ-আবাদ কারতে থাকে । ক্রমে অন্পাঁদনেই জাঁমর 
উপর কায়েমি স্বত্ব করিয়া লয়। ইহাদের প্রায় সকলেই মুসলমান, ইহাদের 
দ্বারাই আসামের পতিত জমিতে চাষআবাদের কাজ হয়, আর সঙ্গে সঙ্চে 
আগন্তুক মুসলমানদের দ্বারা আসামের মুসলমান সংখ্যা বাঁড়য়া চলে। 

জিজ্ঞাসা কাঁরয়া আরও জানলাম যে. যেকোন প্রদেশের 7?লাকই ইচ্ছা 
করিলে এখানে আঁসয়া জমি লইতে পারে । আমার মনে হইল বিহারের 
কথা, সেখানে, বিশেষত ছাপরা জেলায়, এত বোঁশ জমিতে আবাদ করা 
হইয়াছে যে, জমির অভাবে লাখ লাখ লোককে প্রাত বংসর বিদেশে মজুর 
খাঁটিতে যাইতে হয়। তাহাদের কতজন না জান এই আসামেই আসে। 
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এখানে মাস কয়েক মজুর খাটয়া কিছ টাকা রোজগার করে, আর তারপর 
কয়েক মাস বাঁড় থাকবার জন্য চালয়া যায়। আমার ভ্রমণের মধ্যে 
দেখিলাম প্রায় সব জায়গায় আমার জেলার লোক র্নাহয়াছে। তাহাদের 
ভাষা আর হাল-চাল দেখিয়া সহজেই তাহাদের চেনা যায়। প্রশ্ন করিলে 
গ্রামের নাম পর্যন্ত জানা যায়। আম ভাবিলাম, যাহারা এইভাবে আসিয়া 
কয়েক মাস পরেই আবার চাঁলয়া যায়, তাহারা ঘাঁদ স্থায়ীভাবে এইখানে 
জাম দখল কাঁরতে পারে তবে একসঙ্গে দুই কাজই হয়- ইহাদের এই 
বারবার যাতায়াতের রেলভাড়ার খরচ বাঁচিয়া যায়, এবং ইহারা জাঁমটা , 
ভোগও কাঁরিতে পারে, অপরাঁদকে ছাপরায় খাঁনকটা জমির সওকুলান হয়। 

এই 'বিষয়ে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলাপ করিলাম। উহারা কথাটা 
বেশ পছন্দ কাঁরল, কারণ বিহারী মজুরদের উহারা বেশ ভাল চোখে দেখে। 
ময়মন'সংহের লোকেদের দিয়া এই কাজটা ভাল হয় না। আর ময়মন- 
সিংহের লোকেরা স্থানীয় লোকের সঙ্গে ভাল ব্যবহারও করে না, সেইজন্য 
স্থানীয় অনেকেই ময়মনাঁসংহের মুসলমানদের অপেক্ষা বিহারী "হিন্দুদের 
ওখানে গিয়া বসবাস করা ভাল মনে কারত। তখনও প্রায়ই হিন্দু-মুসল- 
মানে ঝগড়া বাধিত, কাজেই মুসলমানের সংখ্যা না-বাঁড়িলেই হিন্দু স্বার্থের 
পক্ষে ভালো। আর ব্যাপারটাও ছিল এই যে, মুসলমানের সংখ্যা বাংলা- 
ভাষাভাষী আসামেই বোঁশ ছিল, যেখানে শুদ্ধ আসামণ ভাষা বলে এমন 
জায়গায় হিন্দুর সংখ্যাই বোৌঁশ আর সেখানেই এই ধরনের পাঁতিত জমি 
বেশি। সেখানকার হিন্দুদের তাই আশঙ্কা হইতোঁছল, যাঁদ এই ভাবে 
মুসলমানেরা আঁসয়া বসাতি স্থাপন করে তবে ক্রমে যে তাহারাই দলে 
ভারী হইয়া পাঁড়বে। সমস্তটা জমি আবাদ করার সাধ্য উহাদের নাই, 
আইনানুসারে বাহর হইতে যে কেহ আসিয়া এই জাঁমতে চাষ-আবাদ 
কারতে পারে। এমন অবস্থায় বিহারের হিন্দুরা আসিয়া বসবাস করে, 
ইহাই তাহারা চাঁহতেছিল। বিহারে ফিরিয়া আমি কয়েক বন্ধুকে এই 
জামির কথা আর কিভাবে জাম পাওয়া যায় তাহা বাঁললাম। বিশেষ কেহই 
গেল না, আমি যতদূর জান দুই চারজনের বেশি লোক সেখানে গিয়া জমি 
লয নাই। 

আম আমার দাদাকেও এই কথা বাঁলয়াছলাম। 'তাঁন বংসর কয়ক 
পরে একবার জাম দেখিতে গেলেন। শুধু অনাবাদ নয়, আবাঁদর জন্যও 
জম লওয়ার কথা তান ভাবিয়াছিলেন। স্বগ্ঁয় বাবু শম্ভূুশরণ আর 
বাবু অনন্গ্রহনারায়ণ 'সংহ এবং একজন বাঙাল ভদ্রলোক 'মাঁলয়া হাজার 
কয়েক টাকা দিয়া এক হাজার একর জমি কিনিলেন। শুনিয়াছলাম 
জাঁমিটা খুব ভাল ছিল, কমলার বাগান ছিল, চাষ করার জন্য মোটর ট্রার 
ছিল, জমর মধ্যে একটা বাংলোও 'ছিল। জমিটা ছিল জঙ্গলের মধ, 
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জংল জানোয়ার, বিশেষত বাঘ আর হাতন প্রায়ই আনাগোনা কাঁরত, তবু 

কার জলবায়ু ও স্বাস্থ্য এমন খারাপ যে, যে-কেহ এখানে যাইত, সেই 
ম্যালৌরয়ার কবলে পাঁড়ত। পুরানো মাঁলক যে জাম বোচয়া ফোঁলতে 
চায় তাহার কারণও সম্ভব ইহাই। ভাইসাহেব বারকয়েক গেলেন, অনঃগ্রহ- 
বাবু এবং শম্ভুবাবও গেলেন। আমার যাওয়া হয় নাই। কিন্তু ইহাদের 

যাওয়া-আসা সর্তেও চাষের ব্যবস্থা ঠিক জমিল না। কয়েক বংসর পর 
একবার গিয়া ভাইসাহেব এখান হইতে জবর লইয়া ফারলেন। সেই জবরে 
তাঁহাকে কাব্ করিয়া ফেলিল, পরে উহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ঠিক 

উৎসাহ থাকল না। আমরা জাঁমর কল্পনাই ছাড়িয়া দিলাম। মালগুজারী 
বাকী পাঁড়য়া যাওয়ায় সম্ভবত উহা নিলাম হইয়া ঘায়। যাহা হউক, 
আমাদের হাজার কয়েক টাকা লোকসান হইল । কেবল বাবু মহেন্দ্রাসং 
আর শ্্রীরামরক্ষা ব্রহ্মচারী সেইখানে কিছ জাম লইয়া আবাদ করাইতে 
প্ারয়াছিলেন। আজও তাঁহাহদের আত্মীয়রা এখানে আবাদ করিয়া কছ 
কিছু উপায় করতেছে । অবশ্য এইসব ব্যাপার কিন্তু সেই এক বংসরেরই 
কথা নয়, সাত আট বৎসরের সব ঘটনার ইহাই হইল সংক্ষিপ্ত 'ববরণ। 
তবে আমার মনে হয়, এই এক জায়গায়ই ইহাদের কথা লেখা ঠিক। এখন 
আম শুনিতেছি, এ নিয়মের কিছু পাঁরবর্তন ঘাঁটয়াছে, এত সৃবিধায়ও 

সহজে বাঁহরের লোক আর জাঁম পায় না। সম্ভবত বোঁশর ভাগ জায়গা 
স্থানীয় লোকের জন্য সংরাক্ষত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

গৌহাটি কংগ্রেস 

গোৌহাটির কংগ্রেস-আধবেশনের জন্য সেইখানকার লোকেরা মহা উৎসাহে 
বক্ষপ্ত্রের ধারে কংগ্রেস-নগর নিমণি করিয়াছিল। জায়গাটি আর শাঁবরের 
দৃশ্য ভার সুন্দর ছিল। খাঁদর কাজের তখন খুব প্রচার আর প্রদর্শনীও 
অতি চমৎকার হইয়াছিল। কংগ্রেসের প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য 
চরখা-সংঘেরই প্রধান চেস্টা ছিল, এইজন্য চরখা-সংঘের কম্'রা আঁভিজ্ঞতা 
অন কারতোছলেন। আমার মনে পড়ে, এই প্রদর্শনীতে চরখা-সংঘের 

আয়েগ্গার এই আঁধবেশনের সভাপাঁত ছিলেন। সম্পাদক ছিলেন শ্রীনবীন- 
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পাঁত। সবদিক দিয়া স্মবন্দোবস্তের জন্য ইহারা দুইজন প্রাণপণ চেস্টা 
কারয়াছিলেন। এই অধিবেশনের মান্র কয়েকাঁদন পূর্বে মুসলমান এক 

সারা দেশময় 'হন্দদের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। গোৌহাটিতে 
উপাঁস্থত ব্যান্তদের উপরও ইহার প্রভাব না-পাঁড়য়া পারে নাই। 'হন্দুদের 
সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, সেই হত্যাকারীর মকদ্দমায় মহম্মদ আলীর 
মত নেতাও জড়িত হইয়াছিলেন। ফলে 'হন্দুদের ধারণা হইল যে, 
মৌলানা সাহেবেরও উহার প্রাত সহানভঁতি আছে আর হয়তো এই হত্যা 
তাঁহার অপছন্দও নয়। বৎসর কয়েক যাবৎ স্বামীজী শুদ্ধি আর সংগঠনের 
কাজে প্রাণমন ঢাঁলয়া 1দয়াছিলেন, সেইজন্য মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ 
উদ্হার প্রীত ক্রুদ্ধ ছিলেন। তাঁহার হত্যার ইহাও এক কারণ। সেই সময়ে 
ধর্মের অজুহাতে আরও কয়েকজন 'হন্দু এইভাবে নিহত হইয়াছিলেন। 
ঝগড়াঝাঁটি তো লাগিয়াই ছিল। সমস্ত দেশের আবহাওয়া যেন বিকল 
হইয়া উঠিয়াছল। ১৯২১ সনে আকাশে যে-স্ন্দর মিলনের ভাব দেখা 
গিয়াছিল তাহা যেন একেবারেই চাঁলয়া যাইবার মত হইল। 

এই অধিবেশনে তেমন গ্র্ত্বপূর্ণ কোনও বিষয় আলোচনা হয় নাই। 
ান্ধীজ তখন কংগ্রেসে যাইতেন বটে, তবে কেমন যেন তটউস্থ থাকতেন; 
কেননা কাজের ভার তিনি স্বরাজ্যপা্টর হাতে সপপয়া "দয়াছলেন। 
গৌহাটিতে একাট ঘটনা ঘাঁটয়াছিল, তাহার বষয় এখানে বলা বোধ হয় 
অনুচিত হইবে না। পাঞ্জাবের নাভারাজ্যের মহারাজাকে পদচযযত করা 

বাঁলয়া তাঁহার অনুগত জনকতক প্রজা 1নতান্ত ক্ষুন্ধ হইয়াছিল। 
তাহাদের ইচ্ছা হইল, কংগ্রেসে এই বিষয়ে সরকারের কাজের 'নন্দাসূচক 
এক প্রস্তাব করা হউক আর কংগ্রেস পদচদ্যত মহারাজার সহায়তা করুক। 
মহাত্বাজীর অনপাঁস্থাতিতেই বিষয়'নবচিনী সমিতিতে একটি প্রস্তাব 
গৃহতও হয়। কিন্তু মহাত্মাজী এটা পছন্দ কারলেন না, কেননা, তাঁহার 
মতে দেশীয় নৃপাঁতিদের এই সব ঝগড়ার মধ্যে কংগ্রেসের হাত দেওয়া 
রাজন্যবর্গ ও কংগ্রেস উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর । সেইজন্য 'তাঁন বিষয়- 
নবাচনী সামাতকে এই 'িষয়াট পুনরায় 'বিচার কারবার জন্য আগ্রহ 
জ্ঞাপন করিলেন। ফলে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল না। ইহাতে 
বোম্বাইয়ের প্রাতীনাধ শ্রীহার্নিম্যান বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। "তান প্ন- 
শর্চারের প্রবল বিরোধিতা করিয়াছিলেন। দেশীয় রাজন্যবর্গের বিষয়ে 
আমার তখন বিশেষ জ্ঞান ছিল না বাঁলয়া এই নীতির বিষয় আমি ভাল 
বুঝিতে পার নাই। কয়েক বৎসর পরে কংগ্রেস এই বিষয়ে কি নীতি 
অবলম্বন কাঁরবেন তাহা লইয়া কংগ্লেসীদের মধ্যে প্রকাণ্ড মতভেদের সৃ্টি 



গোহাটি কংগ্রেস ৩৩৩ 

হইল। বৎসর কয়েক পর্যন্ত প্রাতবারই ইহা একাঁট বিবাদের বিষয় হইয়া 
দাঁড়াইয়াছিল। ইহার কথা পরে আবার বাঁলব। 

গৌহাটি কংগ্রেসে প্রবল বৃম্টির জন্য উদ্যোন্তাদের এবং আগন্তুক 
সকলেরই বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু & ঘন সত্বেও আধবেশনাঁট 
বেশ সুসম্পন্ন হইয়াছিল, সমস্ত কাজই 'না্ন্ট নিয়মে চ'লয়াছিল, রাম- 
গড়ের আঁধবেশনের মত বৃষ্টর জন্য সবাঁকছু তছনছ হয় নাই। 'কন্তু 
বৃম্টর জন্য একাঁদকে বাড়াঁত খরচ অনেক হইল, অন্যাদকে আয়, যাহার 
বড় অংশ আসে দর্শকাঁদগের টিকিট হইতে, তাহাতে ঘাটাতি পড়য়া গেল। 
অভ্যর্থনা সাঁমতিকে অনেকখাঁন লোকসান সাঁহভে হইয়াছিল, 'নাখল 
ভারত কংগ্রেস কামাঁটর কাছে প্রার্থনা কাঁরয়া তাঁহারা সাহায্য পাইয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহা যথেম্ট হয় নাই। শ্রীফুকন ও শ্রীবরদলই মহাশয়কে নিজের 
পকেট হইতে কিছ ক্ষাতপূরণ কারতে হয়। বহাাঁদন পর্যন্ত ইহার জন্য 
লেখালোখ চলে, সম্প্রাত ওয়ার্কং কিট উদ্হাদের বাঁক হিসাব চ.কাইয়া 
দয়া এই ব্যাপারাঁট শেষ কাঁরয়া 'দিয়াছেন। আম যে ভয়ে বন্ধুবর 
শ্রীবরদলই মহাশয়কে কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ কাঁরতে নষেধ করিয়াছলাম 
তাহাই ঘাঁটল। প্রকৃতির প্রকোপে আয় কম হওয়ায় আর্ক পাঁরাস্থাতিকে 
আরও জাঁটল কাঁরয়া দিল। 

আগে একবার বাঁলয়াঁছ যে, আমেদাবাদ আঁধবেশনের পর হইতে প্রাত 
বংসত্রই কেহ না কেহ প্রস্তাব আনিতেন যে, কংগ্রেসের লক্ষ্য কেবল স্বরাজ্য 
না রাখা পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলা হউক। প্রাত বংসরই 
এই প্রস্তাব নামঞ্জুর করা হইত। িন্তি গৌহাটি কংগ্রেসের সভাপাঁতি 
শ্রীত আয়েঙ্গার নিজেই ইহা সমর্থন করেন, কাজেই প্রস্তাবাঁট এবার 
জোরালো হইয়া উঠিল। অবশ্য গৌহাঁটতেও ইহা গৃহীত হয় 
নাই। 

কংগ্রেস দল কা্টীন্সাল প্রবেশের পর হইতেই কিছ; লোক এঁ কাজে 
লাগিয়া গেলেন, কেহ কেহ খাঁদর কাজেই লাগিয়া রহিলেন। আবার কেহ 
কেহ কংগ্রেসের সংগঠনের কাজে মন দিলেন। কাডীন্সলে যাহা কিছ 
হইত সংবাদপত্রে তাহার খুব প্রচার হইত। কাজও বেশ ভাল হইয়াছিল। 
পণ্ডিত মতিলালজী নেতা ছিলেন, তিনি অন্য কয়েকটি দণলর সদস্যদের 
সহায়তায় বারকয়েক সরকারের বাজেট নামঞ্জর করিয়া দিলেন। অপর 
কয়েকটি বিষয়েও সরকারের বিরোধী প্রস্তাব পাস করাইলেন। শ্ত্রীনবাস 
আয়েঙ্গার মহাশয়ও সেই সভার সদস্য ছিলেন। এক একটা বিষয়ে 
পাঁণ্ডিতজনর সঙ্গে তাঁহার মতের অমিল হইত, কিন্তু তখন পর্যন্ত এমন 
কিছ স্পম্ট বিরোধ হয় নাই। কেন্দ্রীয় পাঁরষদের সর্বাপেক্ষা বলবার কথা 
যে, তাঁহারা শ্্রীবঠলভাই প্যাটেলকে সভাপাঁত নির্বাচিত করিয়াছলেন। 



৩৩৪ আত্মকথা 

তান বহবার নিজের বিদ্যাবত্তা ও প্রাতভার চমৎকার প্রমাণ 'দয়াছেন। 
সব্প্রকারে নিরপেক্ষ থাকিয়াও তিনি এক একবার গভনমেণ্টকে বিষম 
ম.স্কলে ফোলয়াছেন। 

হিন্দ;-ম;সলমান সমস্যা 

গৌহাটি কংগ্রেসের পরে শ্রীনবাস আয়েঙ্গার মহাশয় দুইটি বিষয়ে বিশেষ 
জোর দিয়া কাজ আরম্ভ কাঁরলেন। আগেই বাঁলয়াছি, 1হন্দু-মুসলমান 
সমস্যা ক্লমেই জাঁটল হইয়া উঠিতেছিল, ঝগড়া, মারামার তো লাঁগয়াই 
ছিল। কংগ্রেসী লোকেদের মধ্যেও িন্দ-মুসলমানে আঁবশবাসের মাত্রা 
বাঁড়য়া চলিয়াছল। ইহার প্রাতকারের জন্য আয়েঙ্গার চেস্টা করতে 
লাগিলেন। এই ঝগড়ার দুইটি রূপ, এক ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে, আর এক 
রাজনোতিক ব্যাপারে । সাধারণ লোকে. হিন্দু বা মুসলমান যেই 
হউক, ধর্মের ব্যাপারেই বোঁশ মাতিয়া ওঠে। আর শিক্ষিত ও ধনী 
সম্প্রদায়, যাহারা ভিতর ও বাঁহরের খবরাখবর রাখে, তাহারা রাজনোৌতিক 
কারণেই প্রভাবত হয়। আবার একের উপর অন্যের প্রভাবও যথেন্ট 
পড়ে। অপর দিকে, শাক্ষত সম্প্রদায় সাধারণ লোকের এই উত্তেজনাকে 
নিজেদের কাজে ব্যবহার করে। দুই সম্প্রদায়ের সমস্যা ভিন্ন, আর 
সমাধানও ভিন্ন । 

হিন্দুরা গোরুর প্রতি পূজা ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে। গোবধের 
নামেই তাহারা উত্তোজত হইয়া ওঠে । বিশেষত বিহার ও যুক্তপ্রদেশে এই 
ভাবাঁট প্রবল। এই গোবধ উপলক্ষ করিয়া কত যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছে 
তাহার ঠিকানা নাই। কথাটাও নূতন নয়। মৃসলমান বাদশাহরাও 
অনুভব কাঁরয়া গিয়াছেন যে, গোবধে হিন্দুর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে, 
তাঁহাদের মধ্যে উদারহৃদয় কোন কোন বাদশাহ 'হন্দ্র মর্মপীড়া বাঁচাইবার 
জন্য গোবধ 'নাঁষদ্ধও কাঁরয়া দেন। আজও হিন্দুর মনোভাব সেই রকমই 
আছে, শিক্ষিত 'হন্দুও ইহার ব্যাতিক্রম নয়। তাহারাও গোবধের নাম 
উত্তোজত হইয়া পড়ে । অপর দিকে, বকরাঁদের দিনে কোরবানি করা মুসল- 
মানের কাছে ধর্মের অনুশাসন। গরীবের পক্ষে তো এই গোর কোরবাণনই 
কর্তব্য পালনের উপায়, কেননা ইহাতে খরচ কম পড়ে । সেইজন্য এ 'দনাঁটতে 
যেখানে সেখানে এই গোরু কোরবানির জন্য দাঙ্গা বাধে । যেখানে মুসল- 
মানেরা সংখ্যায় বোশ সেখানে তো কোরবানি নার্বঘে] সম্পন্ন হয়, কিন্তু 
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যেখানে উহাদের সংখ্যা কম সেখানে প্রায়ই কোনবান হয় না। 1াবশেষত যে-গ্রামে 
আগে কোরবান করিবার মত মুসলমান ছিল না সেখানে যাঁদ কেহ নৃতন 
করিয়া কোরবান কাঁরতে চায়, তবেই হয় মূশ'কল। এখন হইতে তাহাদের 
মধ্যে যাহারও কিৎ পয়সা হাতে আসিয়াছে, তাহার ইচ্ছা হয় ঠনজের 
ধর্মের অনুশাসন মাঁনয়া কোরবানি কাঁরতে। স্থানীয় হন্দুরা কোন- 
মতেই তাহা বরদাস্ত কাঁরতে প্রস্তুত নয়, ফলে হয় াববাদ ও মারামারি । 

বিহার-সরকার এই বিরোধ নিবারণের জন্য বরাবর যে-সমস্ত গ্রামে 
কোরবানি হইয়া আসতেছে তাহাদের এক তাঁলকা প্রস্তুত কাঁরয়া 
রাখিয়াছেন, সেই সব গ্রামে হন্দুরা কোরবানির রেওয়াজে বাধা দলে 
সরকার তাহাদের দমন করিয়া কোরবানির ব্যবস্থা করিয়া দেন। মুসল- 
মানরা নূতন নূতন জায়গায় কোরবান করিতে চাহলে সেই সব জায়গায় 
মুসলমানদেরও দমন করা হয়। বিহার-সরকারে বহাঁদন যাবং এই নীতি 
চলিয়া আসিতেছে । কিন্তু মুসলমা,নরা ইহাতে সন্তুষ্ট নয়। তাহাদের 
মতে, একে তো এই তালিকা নির্ভল নয়, কেন না, কোরবান হামেশা 
গোপনেই করা হয়, প্রকাশ্যভাবে কখনও করা হয় না, সেজন্য মুসলমান 
ভিন্ন কাহারও সাক্ষ্য এই বিষয়ে প্রামাণ্য নয়, এমনাক সরকার হিন্দু- 
আফিসারেরও সাক্ষ্য মুসলমানেরা বিশ্বাস করে না; উহাদের দ্বিতনয় দাবি 
যে উহারা আপনার ধর্ম পালন কাঁরতে চায়, ইহার মধ্যে রেওয়াজের প্রশ্নই 
ওঠে না। যেখানে আগে রেওয়াজ নাই সেখানেও যখন তাহারা ইচ্ছা 
কারবে কোরবানি কারতে পাঁরবে- ইহাতে তাহাদের ন্যায্য আধকার থাকা 
চাই। ইহাই হইল ঝগড়ার কারণ, আর এইজন্য বকরীদের সময় 
সরকারের ও আমাদের নিয়ত চেষ্টা থাকত যেন কোথাও মারামাঁর 
না-হয়। 

অপরাঁদকে, মুসলমানের মসজিদের সম্মুখ দিয়া গান-বাজনা সহকারে 
শহন্দূর কোন মাছল যাইতে চাঁহলে মুসলমানদের ঘোর আপাতত হয়, 
তাঁহারা বলেন নমাজ পাঁড়বার সময় বাজনার শব্দ কানে গেলে তাঁহাদের 
প্রার্থনায় বাধা জন্মে, এই নিয়া 'হন্দুদের পূজা-পার্ণণের দিনে প্রায়ই 
হিন্দ-মুসলমানের ঝগড়া লাগিয়াই থাকে। অন্যান্য প্রদেশের মত ইহা 
ধবহারে অবশ্য তত বোশ ছিল না। 'কন্তু যখন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মনোমালিন্য জাগিয়া উঠিল তখন ইহারই সন্ত ধাঁরয়া সর্বত্র জোর দাঙ্গা 
বাধিতে লাগল । বিহারের হিন্দুরা বালল, গোর কোরবানতে আপাত্তর 
পাল্টা জবাবেই মুসলমানেরা জবরদাঁস্তপূর্বক মসাঁজদের সম্মুখে বাজনা 
বন্ধ করিবার এই 'ফাঁকর তৃলিয়াছে। যাহাই হউক, 'বিহারেও মাঝে 
মাঝেই দাঙ্গা মারামার চলতে থাঁকল। পাটনা সহরের মত কোন কোন 
জায়গায় অবশ্য এতাঁদন পর্যন্ত দাঙ্গা বাধিতে পারে নাই, কারণ উচ্চ 
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শ্রেণীর কতিপয় মুসলমান নিজেদের জোরে দাগ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ রাঁখয়া- 
ছিলেন আর বাজনা বাজানোর সূত্রে বিরোধ কারতেই দেন নাই। 

তবে কথা হইতেছে যে প্রতাদন কসাইখানায় কত যে গোরু মারা হয় 
তাহার ঠকানা নাই হয় গোমাংসের জন্য, নয় চামড়া ইত্যাঁদ বে'চয়া পয়সা 
কারবার জন্য। বিশেষত যেখানে গোরা িপাহশর ছাউীন বোৌঁশ আছে 
অথবা কলিকাতার মত সহর যেখানে গোরা সাহেবদের বসাঁত বোৌশ, 
সেখানে তো ভাল ভাল গোর মারিয়া ফেলা হয়। কন্তু সৌদকে 'হন্দ:র 
খেয়াল নাই, দৈনান্দন গোবধ সে সহ্য করিয়া চলে, অথচ বকরাদের দিন 
ধমনিজ্ঠানের জন্য গোরুহত্যা করা তাহার বরদাস্ত হয় না। তেমনই 
আবার, বড় বড় সহরে বড় বড় মসজিদের সম্মুখে ও চারপাশে 1দনরতে : 
ট্রাম, মোটর, ছ্যাকরাগাড়ী, আরও কতরকম দুদন্তি আওয়াজকারী 'জাঁনস : 
প্রচ্ড গোলমাল সৃঁন্টি করে, মহরমের দন মুসলমানের াছংলই কত 
বাজনা বাজে, কি ভয়ঙ্কর গোলমাল হয়, তাহাতে মুসলমানরা 1বচাঁলত হয় 
না, অথচ 'হন্দুদের ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারের মিছিলের বাজনা তাহাদের সহ্য 
হয় না। জনসাধারণের ইহাতেই বোশ বিক্ষোভ । 

শাক্ষত ও রাজনোৌতিক সম্প্রদায়ের যথেম্ট আগ্রহ ছিল সরকারি 
চাকুরি, জেলা বোর্ড, মিউ'নাঁসপ্যালাট ও কাউন্সিলের সভ্যপদ ইত্যাঁদ 
বষয়ে। যাঁদ তাহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা তাহাদের ইচ্ছা অনুযায়ী 
না হইত, তাহা হইলে মুসলমান যাইত বিগড়াইয়া, যাঁদ হন্দদের মধ্যে 
মুসলমানের সংখ্যা উচত অনুপাত অপেক্ষা বোশ হইত তাহা হইলে 
হন্দু 'িগড়াইয়া যাইত। এখানে সামান্য যাহা কিছু আঁধকার ভারত- 
বাসীরা পাইয়াছে বা পাইতে পারে তাহা ভাগ কাঁরয়া লইবার প্রশ্ন উঠিল। 
যাহারা সেই আঁধকার ভোগ কাঁরতে চায় তাহাদের কোনপ্রকার আঘাত 

লাগিলেই তাহারা আঁস্থর হইয়া পড়ে। 
শ্রীনবাস অয়েঙ্গার মহাশয়ের বড় ইচ্ছা ছিল যে একটা বোঝাপড়া হইয়া 

যায়। কিন্তু এই 'হন্দু-মুসলমান সমস্যা উত্তর ভারতে যতখাঁন জটিল, দাঁক্ষিণ 
ভারতে ততটা নয়। সেখানে ঝগড়া বোঁশি ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, স্পৃশ্য ও অস্পৃশা 
হিন্দুদের মধ্যে। মুসলমানদের সংখ্যা সেখানে কম। যে গো-বধের জন্য 
উত্তর ভারতে এত বেশি হাঙ্গামা, ও?দকে তাহা লইয়া অতটা ঝগড়া নাই। 
অবশ্য বাজনার প্রশ্ন লইয়া ওঁদকেও ঝগড়া হয়, তবে তাহা খুশম্টানদের 
সঙ্গেও। এজন্য এ-সমস্যার জটিলতা ও হিন্দুদের চিন্তাধারা দাঁক্ষণীরা 
ঠিক ঠিক অনুভব কাঁরিতে পারে না। আয়েঙ্গার মহাশয় 'কছ তাড়া- 
হুড়াও করিতেন। ঘত জোর দিয়া তিন বাঁলতেন তত জোর "দিয়াই তান 
নিজের মতও দাঁড় করাইতেন। একবার মত স্থির কারলে 'তাঁন তাড়া- 

তাঁড় তাহা বদলাইতে চাহিতেন না। তাঁহার বুদ্ধি ছিল সূতীক্ষণ, কিন্তু 
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ব্যবসায়াত্মকা বুদ্ধি ছিল না। তাই শাস্ত্রীয় জ্ঞান যতদূর যায় ততদূর 
পর্যন্ত তান সকলকে হারাইতে পারিতেন; কিন্তু কার্যকুশলতার কথা 
যেখানে, সেখানে তাঁহার বুদ্ধি ততটা চাঁলত না। 'তাঁন সভাপাঁতি থাকতে 
থাকতে 1হন্দু-মুসলমানে বোঝাপড়া যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা কাঁরয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তানি বোঝাপড়ার যে-অর্থ কাঁরয়াছলেন. ?হন্দু জনসাধারণ 
তো অবশ্যই, আর সম্ভবত কংগ্রেসী হিন্দুও, তাহা স্বীকার করে নাই। 
এজন্য তাঁহার এই সাধুচেম্টা সফল হইতে পারে নাই। 

. সাইমন কামশন ও মান্দ্রাজ কংগ্রেস 

১৯২০ সনে নূতন আইন রাঁচত হইল । তাহাতে একটা নয়ম ছিল যে, দশ 
বংসর পর পালামেন্ট এই আইনের কাষকারতা ও রাজনোতিক পাঁরাস্থাঁত 
সম্বন্ধে পুনার্বচার করিবেন এবং প্রয়োজনানুযায়ী ইহার পরীক্ষার জন্য 
কাহাকেও [নিযুক্ত 1 এই আইন তৈয়ার হওয়ার শুরু? কংগ্রেস 
ইহার বিরোধিতা করে। ১৯২০ সনের ?নবচিনে কংগ্রেসীরা যোগও দেয় 
নাই। তাঁহারা এবং কংগ্রেস ও ?খলাফত কাঁমাঁটর বলা-কওয়ার ফলে বাঁদ্ধমান 
হিন্দু-মুসলমান প্রায় সকলেই ইহাকে বর্জন করেন। অবশ্য কেহ না কেহ 
নবচিনে দাঁড়াইয়া জায়গাগাল ভরিয়া দত, 1কন্তু লোকে জানত, এমনকি 
সরকারও ভিতরে ভিতরে মানিতেন যে, জনসাধারণের আসল প্রাতীনীধ এই 
সব আইন সভায় যোগ 1দতেছেন না; কেননা, কংগ্রেস ও খিলাফতের 
লোকেরা কেবল যে জেরা নিবচিনপ্রার্থি হইতেন না, তাহা নয়, ভোটা- 
রেরাও ভোট দয়া যাহাতে নির্বাচনে যোগ না দেয় তাহা দৌখতেন। 
ফলে খুব কম সংখ্যক লোকই ভোট দিল। ১৯২৩-এর ইলেকশনে 
কংগ্রেস এইটুকু স্থির করিল যে, যে-সব কংগ্রেসী যাইতে চায় তাহারা 
যাইতে পারে, কিন্তু কংগ্রেস ানবচিনে কোন অংশ গ্রহণ কাঁরবে না। 
সেজন্য, যাঁদও কয়েকজন কংগ্রেসী 'নর্বাচত হইয়াছলেন এবং ক 
আঁধকসংখ্যক লোকের ভোট পাওয়া গিয়াছল, তবু একথা বলা যায় নাই 
যে, ইলেকশনে সমগ্র জনতার প্রকৃত প্রাতানাধ 'নবচিন করা হইল। ১৯২৬- 
এর নির্বচিনে কংগ্রেস যোগ দিল, আর জনসাধারণ খুব আগ্রহভরে ভোট 
দয়াছল। এই 'নবাচনের ফল বাঁহর হইলে দেখা গেল, কংগ্রেসের যতদূর 
পযন্তি সম্ভব ছল ততটা সাফল্য লাভ করা 'গয়াছে, কন্তু আইন এমন- 
ভাবে রাঁচিত হইয়াছে যে, কংগ্রেসের ও জনসাধারণের প্রাতীনীধদের দল 

৫ 
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সংখ্যাারষ্ঠ হইতে পারে না। সেইজন্য ইহারা সংখ্যায় যথেন্ট হইলেও, 
সরকারী সদস্যগণ ও সরকারের মনোনীত যে অল্প কয়েকজন সদস্য 
নিবগিত হইয়াঁছলেন তাঁহারা মাঁলয়া কংগ্রেসের বিপক্ষে ভোটাধক্য 
লাভ করিলেন। অবশ্য সব জায়গায় এই রকম হইত না, কোন কোন স্থলে, 

' বিশেষত কেন্দ্রীয় আইন-সভায় এই নির্বাচিত সভ্যগণই পাঁণ্ডিত মাতলাল 
নেহরুর নেতৃত্বে বহুবার সরকারপক্ষকে হারাইয়া দিয়াছেন। এই সব 
কারণে সরকারেরও মনে হইল, এই অসন্তোষের কারণ দূর কাঁরতে হইবে, 
এবং দশ বংসরের অপেক্ষা না করিয়াই ১৯২৭ সনে এক কমিশন নিযুক্ত 
কারয়া ঘোষণা করা হইল যে, ১৯২৮-এর গোড়াতেই এই কাঁমশন ভারতে 
আঁসয়া তদন্তের কাজ আরম্ভ করিবে। কাঁমশনের সভাপাঁতি 'ছলেন স্যর: 

জন সাইমন । বাঁক সভ্যরাও সকলে ইংরেজ । একজন ভারতাীয়ও তাহার মধ্যে 
ছিলেন না। এই ঘোষণা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশময় অসন্তোষের 
ভাব দেখা যাইতে লাগল। কংগ্রেস দলের তো কথাই নাই, নরমপন্থীরাও 
নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। এই বিষয়ে 'হন্দ-মুসলমান সকলেরই প্রায় 
একমত দেখা গেল। মনে হইল, আবার একবার সকলে 'মলিয়া ইহার 
বিরোধিতা কারবেন। 

পাটনায় এই বিষয়ে একটি কনফারেন্স হইল। সভাপাঁতি হইলেন স্যর 
আল ইমাম। সকল দলেরই লোক ইহাতে যোগ দিলেন, আর স্থির হইল, 
সকলে 'মালয়া একযোগে এই কমিশন বর্জন করিবেন। স্যর আলি 
ইমামকেই নেতা করা হইল। আমার মনে পড়ে, এই "বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে 
আমার কিছ কথা হইয়াছিল। আম তাঁহাকে বাঁলয়াছিলাম যে, তাঁহার 
ন্যায় গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠাপন্ন ও নরমপন্থী লোক যে এই কাঁমিশন বন 
কাঁরতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা বড়ই আনন্দের কথা-জনসাধারণ তো 
তাঁহার সঙ্গে থাকবেই, কংগ্রেস তথা অন্য সকল দলের লোক একযোগে 
কাজ কারলে কমিশন বয়কট অবশ্যই সম্পূর্ণ হইবে। কিন্তু তাঁহাদের 
মতে বয়কট অর্থে, কেহ কাঁমশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে যাইবে না বা অন্য 
প্রকারে সহায়তা কারবে না। এঁদকে আমরা আরও বোশ দূর যাইতে 
চাঁহলাম; আমরা চাঁহুলাম, জনসাধারণ কোনভাবেই কাঁমিশনের কাজে যোগ 
দিবে না। কাঁমশন বজ্ন বয়কটের রূপ ধারণ কাঁরলেই কেবল তাহা 
সম্ভব। আমরা তাঁহাদের বাঁললাম, আপনারা কাঁমশনের কাছে সাক্ষ্য 
দিবেন না, এবং অন্য কোন প্রকার সাহায্যও কারবেন না-আর আমরা 
বিরোধিতামূলক বিক্ষোভ প্রদর্শনের সাহায্যে জনসাধারণের অসন্তোষ ব্ন্ত 
কারব। এই সব প্রদর্শন ও জনসাধারণের 'বক্ষোভকে স্যর আল ইমাম 
বড়ই ভয় করিতেন। এই কথাটা তাঁহার পছন্দ হইল না, কিন্তু তবু 
কাঁমশনের প্রাত এতই বিদ্বেষ ছিল যে, ইহাও মানিয়া লইলেন। 
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বিহারের যাহা, সারা ভারতেরও সেই একই কথা । কাঁমশনের সম্বন্ধে 
সব দলের লোকই বাঁলতে লাগল যে, একজনও ভারতবাসীকে না লইয়া 
'ব্রাটশ সরকার ভারতবাসীর নিতান্ত অপমান কারয়াছেন, সৃতরাং তাঁহারা 
কেহই এই কমিশনের সহযোগিতা কারবেন না। গভর্নমেন্ট যাঁদও কমিশনে 
কোন ভারতবাসীকে স্থান দেন নাই, তব এই কাজের সাহায্য ও পরামর্শ 
দবার জন্য ছু লোককে তাঁহারা ডাকবেন, এবং সব প্রদেশগতীলতেই 
এইরকম' লোক নিয়োগ করা হইবে। সরকার যাহাই করুন, সঙ্গে সঙ্গে 
তাল দিয়া চাঁলবার মত লোকের অভাব 'হন্দস্থানে নাই। এই ক্ষেত্রেও 
সেইরকম লোক জুটিয়া যাইবেই! তবে আহনাদের কথা যে, কোন রাজ- 
নৈতিক দলেরই কেহ ইহাতে যোগ দেয় নাই। 

কমিশনের আসবার কথা ছিল ১৯২৮ সনে, গভর্নমেন্ট তাহার 
সম্মুখে উপাঁস্থত কারবার জন্য মালমসলা তৈয়ার করিতে লাগলেন। 
অপরাঁদকে, জনসাধারণ কাঁমশন বয়কটের কথা ভাবতে লাগল । ইতিমধ্যে 
মাদ্রাজ কংগ্রেসের সময় আঁসয়া পাঁড়ল। ডাঃ আনসার সভাপাতি 
নির্বাচিত হইয়াঁছলেন। মহাত্মাজী কংগ্রেসে উপাস্থত ছিলেন। এক হিসাবে 
কংগ্রেসের এই আধবেশনটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কাঁমশন বয়কটের কথা 
তো দেশের সম্মুখে ছিলই। কংগ্রেস আরও স্থির করিল যে, কেবলমান্র 
বিরোধেই ফল হইবে না, একটি কাঁমাঁট ?ঠিক কাঁরয়া সর্বদলের লোক 
তাহাতে লইতে হইবে। এই কাঁমাঁট ভারতের জন্য একাঁট আইনের খসড়া 
রচনা কারবে। এই আইনের দাঁব সাইমন কাঁমশনের কাছে পেশ কারবার 
জন্য নয়; ঠিক হইল, এই 'বধান দ্বারা আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত ও দাঁব 
দেশের সমক্ষে তুলিয়া ধারব, এবং সকল দল সম্মিলিতভাবে এই দাঁব মঞ্জুর 
করাইবার জন্য 'ব্রাটশ সরকারকে বাধ্য কারব। 

মাদ্রাজ কংগ্রেসেও পূর্ণস্বাংশীনতা সম্বন্ধে এক প্রস্তাব উপপা্থৃত করা 
হইল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দনকতক ইউরোপে কাটাইয়া সবেমান্র 
দেশে ফিরয়াছেন। "তান এপ্রস্তাব পূর্ণভাবে সমর্থন করিলেন। 'তাঁনই 
বিষয়-নর্চিনশ সভায় বিশেষ জোর করিয়া প্রস্তাবাট পাশ করাইয়া লন। 
আম এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াঁছলাম। আমার িশবাস ছিল, যে- 

পাশ করান ঠিক নয়। তখন দেশের মধ্যে প্রস্তৃতির এমন পাঁরচয় পাই নাই 
যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের ধ্যানের বস্তু পূর্ণস্বাধীনতা লাভর 
ভরসা করা যায়। কিন্তু বহু ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি পাশ হইয়া গেল। 
অবশ্য তখন পর্যন্ত ইহা প্রস্তাব মান্রই ছিল, দুই বংসর পরে লাহোর 
কংগ্রেসের সময় ইহা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বাঁলয়া গণ্য হয়। 

ধিষয়-নিবচিনী কমিটি হিন্দু-মুসলমান এঁক্য সম্বন্ধীয় একটি প্রস্তাৰ 
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কংগ্রেসের কাছে পেশ করিতে রাজি হন। তাহাতে অন্যান্য কথা ছাড়া 
গো-বধের বিষয় বলা হইল। গো-বধে মুসলমানগণের আঁধকার আছে এবং 
লোকের চোখকে পাঁড়া না দয়া যেখানে ইচ্ছা তাহারা গোরু বধ কাঁরতে 
পারে। শ্রীৃত আয়েখ্গার আগেই একথা বাঁলতোছিলেন, এখন কংগ্লেসও 
এই প্রস্তাব আনিল। আমার মনে হইল, উচিত যাহাই হউক, হন্দ জন- 
সাধারণ ইহা কছুতেই মানতে চাহবে না; আর মুসলমানেরা যাঁদ এই 
আঁধকার বেপরোয়া চালাইতে শুরু করে তবে ইহার ফলে বড় বড় দাঙ্গা 
মারামার ভিন্ন আর ক লাভ হইবে না। ইহাতে কোনমতেই দেশের, 
কোন উপকার হইবে না। গান্ধীজী বিষয়-নিবচিনন কমিটিতে উপস্থিত 
ছিলেন না কিন্তু আয়েঙ্গার মহাশয় প্রথম যখন কথাটা তুলিয়াছিলেন তখনই: 
আম গান্ধীজীকে এই বিষয়ে চিঠি 'লাখয়াছলাম। সেইজন্য এই 
প্রদ্তাবের দুই তরফের কথাই তাঁহার জানা 'ছিল। যেই বিষয়-ীনবচিনী 
কামট প্রস্তাব স্বীকার কাঁরয়া লইলেন, আম গিয়া তাঁহাকে জানাইলাম। 
দ্বিতীয় বৈঠকে তিনি নিজেই উপাঁস্থত হইলেন। তাঁহার অনুরাধে 
বিষয়াটর প্নার্চার করা হইল। প্রস্তাবাঁটর রপের কিছ অদলবদল 
করিয়া এমন করা হইল যে, উহা সকলেরই গ্রহণযোগ্য হইল, কিন্তু আম 
জান কাঁতপয় মুসলমান ভাই বড়ই ক্ষুগ্ন হইলেন। পরস্পরের মতভেদের 
যে ফাটল দেখা গিয়াছল তাহা আরও 'বস্ভৃত হইয়া উঠিল। 

দিংহল যাত্রা 

আমাদের বাঁড়র মেয়েদের ইচ্ছা হইল যে, মাদ্রাজ কংগ্রেসের আধবেশন- 
শেষে এদকের তীর্থগুলি ভ্রমণ করিবেন, কারণ মাদ্রাজের কিছুদুরেই 
রামে*বরের মান্দর। আমার সঙ্গে আমার বৌঁদাঁদ, আমার স্ত্রী এবং অন্য 
কয়েকাঁট বন্ধুর বাঁড়র মাঁহলারা মাদ্রাজ ?গয়াছলেন। যাওয়ার পথে 
আমরা গোদাবরীতে স্নানের জন্য রাজ-মহেন্দ্রীতে নাঁময়াঁছলাম। কংগ্রেস, 
'আঁধবেশনের পর আরও অনেকের সঙ্গে মীলয়া আমরা মাদরা, রামেশবর 
প্রভৃতি তঁর্থে গেলাম। রামে*বর দর্শনের পর আমরা 'সংহল চাঁলয়া 
গেলাম। সিংহল ভ্রমণের একটা সুবিধাও জুয়া গেল। রামোদার দাসজী 
সেখানে লানিয়ার এক মহাবিদ্যালয়ে বৌদ্ধপ্রন্থাঁদ অধায়ন করিতেছিলেন। 
ছাপরা কংগ্রেসে বংসর কয়েক কাজ করিয়া এবং বার কয়েক জেল খাটিয়া 
বৌদ্ধগ্রল্থাঁদ পাঠ কারবার উদ্দেশ্যে তিনি 'সংহলে থাকা 'স্থর করেন। 
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সেইখানে সংস্কৃত পড়াইবার ও পাল ভাষায় 'ন্রীপটকা'দ গ্রন্থ পাঠ কারবার 
তান প্রচ্ছর অবসর পাইয়াছিলেন। কিছাঁদন পরে তান বৌদ্ধ ধর্মে 
দশীক্ষত হইয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন ও রাহুল সাংকৃত্যায়ন নামে পরিচিত 
হন। এ সময় 'তাঁন কেবল অধ্যয়নে রত ছিলেন, পুরাপুরি ভিক্ষু 
বাঁনয়া যান নাই। 

আমরা সেখানে গেলে পর তিনি সিংহলের প্রধান প্রধান জায়গাগুি 
আমাদের দেখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। একটি লাঁর ভাড়া কারয়া আমরা 
কয়েকাদন খুব ঘোরাঘীর কারলাম। এ রমণীয় স্থানাটতে আমাদের সেই 
প্রথম বেড়াইবার সুযোগ হইয়াছল। দ্বীপের শোভা আর সবুজের মেলা 
আমাদের মুগ্ধ করিয়াছল। কাণ্ডীর চমৎকার সুন্দর মান্দরাট দর্শন 
কাঁরলাম। এখান হইতে আমরা নূর-এাঁলয়ার পাহাড়ে 'গয়া এক রাত 
সেখানেই কাটাইলাম। তারপর গেলাম সীতা-এিয়ায়; কথত আছে যে, 
এখানেই রাবণ জানকঁকে হরণ করিয়া অশোকবনে বন্দী করিয়া রাখেন। 
এখানে যাওয়ার সময় এক বিচিত্র জিনিস আমাদের চোখে পড়ে । নূর- 
এলয়ার একট দূরেই সীতা-এীলিয়া। পাহাড়ের মাথায় নূর-এীলয়া, আর 
পাহাড়ের নচে সীতা-এলিয়া। ইহার চাঁরিদিকেই পাহাড়, দোঁখলে মনে 
হয় প্রকীতি যেন একটি বাটন তৈয়ার করিয়া রাঁখয়াছেন, যাহার দেওয়াল- 
গল পাহাড়ের আর যাহার পাদপীঠে ছোট একটা ঝর্ণা; সেইখানেই ছোট- 
খাটো একটি মন্দিরের মত স্থানে জানকীকে বান্দনী করিয়া রাখিয়াছিল। 
পাহাড় হইতে নামতে হইলে মোটরগাড়খানাকে বার কয়েক চক্কর খাইতে 
হয়। নামবার সময় দোঁখলাম চারাদিকে বহুদূর পর্যন্ত রন্তাশোকের বন। 
পাহাড় কাঁটয়া রাস্তা তৈয়ার হইয়াছে তাহারও পাশে উচু দেওয়ালের 

মত বড় বড় পাহাড় দাঁড়াইয়া আছে। সেই পাহাড়ের দেওয়ালে কত রকম 
মাঁট আর পাথর দেখা যায়, একরকম মাঁটর পাথর ছিল, প্রায় দুই তিন 
ফুট চওড়া, তাহার মাঁট এখন ঠিক যেন ছাইয়ের মতো। আমরা খখাঁড়য়া 
দোঁখলাম, মনে হইল উপরে-নীচে পাথুরে মাটি, আর মাঝখানে একটা 
স্তর ছাইয়ের। অশোকের পাতা আর ছাই আমরা সঙ্গেও নয়া আসিয়া- 
ছিলাম। এই সব দেখিয়া রামায়ণে বার্ণত অশোকবাটকা আর হন্মানের 
লঙ্কাদহনের কথা মনে পাঁড়য়া গেল। 

অনেক জায়গা ঘুরিয়া- তাহার মধ্যে একটি স্মন্দর ও আঁত প্রাচীন 
গুহা দেখিয়া-- আমরা অনুরাধাপুর পেশীছিলাম। এখানে বিশাল একটা 
স্তূপ আছে। লোকে বলে, অশোকের পত্র মহেন্দ্র এখানেই আঁসয়া গয়া 
হইতে আনীত মহাবোধবৃক্ষের একটি শাখা লাগাইয়া দেন। আমরা রান 
প্রায় নয়টার সময় এখানে পেশছিলাম। একটি পিপুল গাছের পাশে বৌদ্ধদের 
এক ধর্মসভা বাঁসয়াছল, একজন ভিক্ষু ধমোঁপদেশ 'দিতোছিলেন। 
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জায়গাটার দৃশ্যও ভাঁর সুন্দর ছল, মনের উপর ভারি সুন্দর একটা ছাপ 
পাঁড়য়াছল। আমরা ধমোঁপদেশ তো কিছু বুঝিতে পারিতোছিলাম না, 
কেবল শ্রোতারা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে যে “সাধু, সাধ” বাঁলতে- 
ছিলেন তাহাই বাঁঝতেছিলাম। লোকেরা বাঁলল, এই সেই (পুল গাছ, 
মহেন্দ্র যাহা আঁনয়া লাগাইয়াছিলেন। অবশ্য বুদ্ধগয়ায় যে মহাবোঁধ- 
বৃক্ষ তাহাও কিছু এ সময়কার নয়, তবে এ স্থানে এ সময়ে লাগানো 
গাছের বংশধর । তেমনই, অনূরাধাপুরের গাছটিও হয় তো মহেন্দ্রে 
হাতে লাগানো নয়, সেই এীতিহাঁসক বৃক্ষেরই কোন বংশধর এ স্থানে 
আজ অবাধ কোনমতে কায়েম হইয়া রাঁহয়াছে। আরও বোশ কৌতুক ও 
আশ্র্যের কথা শৃনিলাম যে, সেখানে যে প্রদঈপটি জবাঁলতোছল 
তাহাও নাকি মহেন্দ্রের হাতে জালা । তাহারা বলে আজ অবাধ সেই 
প্রদীপঁটি কখনও নিভে নাই। বাইশ-তেইশ শত বৎসর পর্যন্ত একইভাবে 
বৌদ্ধগণ প্রদপাঁটিকে জবালাইয়া রাখয়াছে। কথাটা যাঁদ সত্য হয় তবে 
দুই হাজার বংসরেরও বোশ দিন ধাঁরয়া জ্বালতেছে এমন আর কোনও 
দীপাঁশখার কথা জগতে শোনা ঘায় নাই। 

[সংহল ভ্রমণ শেষ করিয়া আমরা রামে*বরে ফিরিয়া আঁসলাম। 
তারপর যে-সকল তঁর্থে প্রথমবার যাওয়া হয় নাই পাঁরবারের সকলকে 
সেইগুলি দেখাইয়া আবার ছাপরায় ফিরিয়া আঁসিলাম। 'ফারয়াই 
শহীনলাম, আমাদের অন্:পাস্থাতির সময়ই দাদার অন্ডকোষে অস্বোপচার 
করিতে হয়। কিছ্াদন বাদে উহার প্রস্রাবের মধ্যে চিনির মাত্রা একটু 
বোশ হওয়ায় ঘা শুকাইতে একটু বেগ পাইতে হইতেছিল; মাঝে 
একদিন তো অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সকলে বেশ চিন্তিত হইয়া পড়েন। 
আমরা বেড়াইতেছিলাম, কাজেই তারে খবর পাঠানও সম্ভব হয় নাই। 
কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় আমরা ফারবার আগেই ভয়ের অবস্থাটা কাটিয়া যায়, 
তখন ভালই 'ছিলেন। দিন কয়েকের মধ্যে আবার সম্পূর্ণ সায়া উঠিলেন। 

ইউরোপ যাত্রা 

হরিবাব্দুর মকদ্দমায় ডুমরাঁওয়ের মহারাজা "প্রাীভ কাউন্সিলে আপীল 
কারয়াছিলেন, আপনল পেশ করার সময় কাছে আঁসয়া পাঁড়য়াছে। হার- 
বাবুর ইচ্ছা সেখানকার ব্যারিস্টারদের সাহাধ্য কারবার জন্য আম 'িলাত 
যাই। আমি আগেই বলিয়াছি, অসহযোগ আন্দোলনের. আরম্ভেই তিনি 
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আমার কাছে প্রাতিশ্রাত লইয়াছিলেন যে, এই মকদ্দমায় আঁম বরাবর কাজ 
করিয়া দিব। এই কথা অনুযায়ী হাইকোর্টের মামলার সময়েও আম 
কাজ চালাইয়াছিলাম, এখন বিলাত যাওয়ার কথা উঠিলেও অস্বীকার 
কারতে পারিলাম না। আর এই উপলক্ষ্যে বিদেশ হইতে ঘাঁরয়া আসার 
একটা লোভও হইল। সেইজন্য আম বলাত যাত্রার জন্য তৈয়ার হইতে 
লাগিলাম। 

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র জনার্দন যে লোহা তৈয়ার শেখার জন্য বিলাত গিয়া- 
ছল, সে তখন সবে দেশে 'ফারয়াছে, জামসেদপুরের টাটা কোম্পা'নতে 
কাজ পাইয়াছে। বিদেশে যাওয়া ও থাকার বিষয়ে তাহার ও অন্যান, 
বন্ধূদের সঙ্গে পরামর্শ কাঁরয়া শীতের জন্য গরম কাপড় তৈয়ারি কারতে 
দিলাম। আমি বরাবর খাঁদ পার, [বলাতে 'গয়াও এই নিয়মের ব্যাতিক্রম 
কাঁরতে আমার ইচ্ছা হইল না। সেইজন্য খাঁদভাণ্ডার মারফৎ কা*্মীর 
পশমী কাপড় আনিয়া আম পোষাক তৈয়ার করাইলাম, পোষাকের ছাঁট- 
কাট আম দেশীই রাঁখলাম। বিলাতের পোষাক পাঁরিব না, এরই 
সঙ্কল্প কাঁরলাম। ফলে দুইটি 'জানস দাঁড়াইল। খুব কম খরচে কাজ 
চালাইবার মত যথেম্ট কাপড় তৈয়ারি হইবে, আর “দশ পোষাক বাঁলয়া 
ছাঁটকাটের ভূলচুক িবদেশীর চোখে ধরা পাড়বে না। ইংরেজের পোষাক- 
পরিচ্ছদ ও ধরনধারন স্বীকার কারলে উহাদের ফ্যাসান, রীতিনীতি, কাপড় 
পরার নিয়ম সব কিছ মানয়া চলতে হয়। নজের 'নয়মকানূন মানয়া 
চাঁললে এই 'সব ঝঞ্ধাট থাকে না, 'বশেষ আমার মত লোকের পক্ষে এই সব 
ঝঞ্ধাট কম কথা নয়; কেন-না জীবনে কখনও কাপড়-চোপড় ও ফ্যাসানের 

দিকে মন দিই নাই। বস্তকে চিরাদন আম শরীর গরম রাখা ও লজ্জা 
নিবারণের উপায়মান্র বাঁলয়া মনে করিয়াঁছ, আর চিরাদন এই নীতি 
অনুসারেই আম চাঁলয়াছি। ৪৫1৫০ বংসর বয়সে নূতন ধরনে বিদেশী 
ফ্যাসান স্বীকার করিয়া নূতন আদবকায়দা অনুসারে পোষাক পরা আর 
বাভন্ন সময়ে এ পোষাক বদল করা, এই সব আমার পক্ষে কম শন্ত কথা 
নয়। আর তাহাতে খরচও যথেষ্ট বাঁড়য়া যাইত। এইজন্য বদেশেও 
আমার 'নজের চালচলন বজায় রাখাই ঠিক মনে কারয়া সেইমত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করলাম। 

হঁরিবাবূর ইচ্ছা আম সব রকমে আরামে থাঁক, সেইজন্য ইংলণ্ডেও 
যতদিন তাঁহার কাজের জন্য থাকিতে হইবে, যথাসাধ্য আরামের ব্যবস্থা 
যেন করা হয়। তানি আগ্রহভরে বলিলেন, আমি যেন সবটাই ফার্স্ট 
ক্লাসে যাই আর কাজকর্মের সীবধার জন্য এখান হইতে নিজের চাকর সঙ্গে 
লইয়া যাই। আমার বন্ধুরা যাঁহাদের 'বলাত সম্বন্ধে কছনমান্র জ্ঞান আছে 

_ তাঁহারা কেহই চাকর লওয়ার প্রয়োজন বোধ করিলেন না, কিন্তু হারিবাবু্ 
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মানলেন না। আমি গোবর্ধনকে সঙ্গে লইলাম। মার্চ মাসের গোড়াতেই 
এক শ.ভাঁদনে, তাঁহাদের জ্যোতিষী যে-দিনাটকে ভাল বাঁলয়াছলেন, আম 
বাঁড় হইতে রওয়ানা হইয়া বোম্বাইয়ে পেপীছিলাম। সেইখানে খাঁদ- 
ভাণ্ডারকে আরও কিছ কাপড়ের অডরি "দয়া মহাত্মা গান্ধীর কাছে বিদায় 
লওয়ার জন্য সবরমতা ঘাঁরয়া আসলাম। ইংলশ্ড রওয়ানা হইবার দিন 
দ্রাদাও বোম্বাইয়ে পেসছিলেন। কাইসার-ই-ীহন্দ জাহাজে আম বোম্বাই 
হইতে যান্রা কারলাম। ৰ 

এই আমার প্রথম বিদেশ-যাত্রা। আম দেশেও এমন লোকের সঙ্গে 
বোশ মেলামেশা কার নাই যাহারা বিদেশী ধরনে থাকে আর খাওয়া-দাওয়া 
করে। যাওয়ার আগে একাঁদন শ্ত্রী পেরে ডাঃ) সচ্চিদানন্দ ?সংহ আমাকে 
নিমল্লণ কাঁরয়া তাঁহার বাঁড়তে টেবিলে বসাইয়া খাওয়ান। সেইদিন আম 
কাঁটা চামচের ব্যবহার দেখিয়া লইয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে এক পাস ভদ্র- 
লোক জাহাজে আমার কোবনের সঙ্গী ছিলেন। তান বেড়াইতে যাইতে- 
ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বেশ আলাপ-পরিচয় হইয়া গেল। কিন্তু পাঁরচিত 
অপাঁরচিত অন্য কোনও বন্ধু-বান্ধব এই জাহাজে ছিলেন না। আমার 

ঈবভাবতই নৃতন লোকের সঙ্গে আলাপ পাঁরচয় কারবার জন্য আগাইয়া 
যাইতে বড় সঙ্কোচ। সেইজন্য দুই-একাঁদন পর্ন্তি দেশী বিদেশ কাহারও 
সঙ্গে আমার দেখাশোনা বা আলাপ পাঁরচয় হইল না। কিন্তু আম 
দেখিতাম, আমার স্বদেশীয় পোষাকের দিকে অনেকেরই চোখ পাঁড়তে ছিল। 
আম ডেকের উপর 'নজের চেয়ারে বাঁসয়া বই পাঁড়তাম, অথবা পায়চারি 
কাঁরতাম। সমদ্র ভাঁর শান্ত ছিল, তাই মাথা-ঘোরা প্রভাতি কোনও 
জাতীয় অসুস্থতা বোধ করি নাই। 

দুই দিন পরে পেন্সনভোগী আই. এম. এস. একজন ইংরেজ ভদ্র- 
লোক আমার নিকটে আসিলেন। আলাপ শুরু করিয়া তান বাঁললেন, 
আমার খদ্দরের পোষাক আর এই চুপচাপ একান্তে বাঁসয়া থাকা তাঁহার 
স্তী ও তাঁহার দৃন্টি আকর্ষণ করিয়াছে । পেন্সন লওয়ার পর কি একটা 
কাঁমশনের মেম্বার হইয়া আবার 'তাঁন ভারতে আসিয়াছলেন। কাজ শেষ 
কারয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। স্বামী স্ত্রী দুইজনেরই ভার মিম্ট স্বভাব । 
তাঁহারা গান্ধীজীর বিষয়ে কিছ কিছু জানিতেন, খদ্দরের সম্বন্ধেও খবরের 
কাগজে কিছু কিছ পাঁড়য়াছিলেন। বড় ইচ্ছা ছিল ভারতে একবার 
গান্ধীজীর দর্শন পাইবেন, কিন্তু সুযোগ হয় নাই। কথাবাতিয়ি তাঁহারা 
যখন গান্ধীজীর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ জানতে পারলেন, তখন 
তাঁহাদের উৎসাহ আরও বাঁড়য়া গেল। সর্বদাই আমার সঙ্গে গলপসল্প 
কঁরতেন। আম মাছ-মাংস খাই না জানয়া তাঁহাদের বড় কোতৃহল বোধ 
হইল। তাঁহারাও মাংসাহারী নন। তাঁহারা একটা কথা বিয়া আমাকে 
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চম।কত করিয়া দিলেন, বাঁললেন যে, 1নরা1মষাশ হইয়া ভারতবর্ষে থাকা 
বড় কাঠন ব্যাপার। কেন না নিরামষাশীর উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য এখানে কমই 
মেলে। তাঁহাদের নিকটে শুনিলাম, ইংলণ্ডে, এবং সমস্ত ইউরোপে, এমন 
বহু ভোজনাগার আছে যেখানে 1নরামিষ আহার্য যথেন্ট পাওয়া ঘযায়। 
শাকসব্জী প্রচুর পাওয়া যায়, দুধ আর দুধের তৈয়ার নানা রকম খাবার 
জানিস যথেষ্ট মেলে। তবে এখানকার লোকেরা ডিমকেও 'নরামিষ 
বালয়া গণ্য করে। তাঁহারা আমাকে বাঁলয়া 1দলেন যে, ইংলণ্ডে যাঁদ 
কোন রেস্তোরাঁয় আম খাইতে যাই তবে যেন আগেই বাঁলয়া দিই যে 
আমার ডিমও অচল, তবেই উহারা ডমবাঁজতি খাদ্য বে, নতুবা সবাক 
জানসেই কোন না কোন রূপে িম থাঁকবেই। এই সঙ্গে তাঁহারা আরও 
বাঁললেন, ডিমছাড়া বিস্কুট ইত্যাঁদও সবন্ত মেলে না; তবে কোন দোকান- 
দার যাঁদ বলে যে তাহার জানস ডিমছাড়া তৈয়ার তবে তাহাতে ব*বাস 
করা চলে, কারণ সত্য কথা বলাই তাহার স্বার্থ-ডমের দাম অনেক । আমার 
কাছে তো সবই নতৃন কথা, এই দম্পতীর সঙ্গে পাঁরচয় হওয়ায় এই রকম 
বহু দরকার কথা আমার জানা হইল। প্রাতাদনের জাঁবনে কাজে লাগে 
এমন একাটি সাধারণ বাঁধ তাঁহারা বাঁলয়া দিলেন। আম বিদেশেও 
ানীজের আচার-অভ্যাস মতই 'দনগচাল কাটাইতে পাঁরলাম। 

পথেই শানলাম, জাহাজ যতক্ষণ সুয়েজ খালে থাকবে তাহারই মধ্যে 
টমাস কুক কোম্পানির ব্যবস্থা আছে যে, যাত্রীরা ইচ্ছা কারলে মোটর গাঁড় 
কাঁরয়া কায়রো শহর ও আর একট; দূরে অবাঁস্থত 'স্ফিংক্স মূর্তি দৌখয়া 
আসতে পারে। আমার এই ব্যবস্থাটা ভাল লাগিল, ঠিক কারলাম নামিয়া 
এসব দেখিয়া লইব। আমার মত আরও কয়েকজন টমাস কুকের সঙ্গে 

হইতে নাময়া আমরা মোটর গাঁড়তে যাত্রা করিলাম। কায়রো পেশছিয়া 
মুখহাত ধোওয়া এবং হালকা প্রাতরাশের জন্য আমাদের এক হোটেলে লইয়া 
যাওয়া হইল। তাহার পর কায়রোর 'মউজিয়াম দৌঁখতে গেলাম। 
পিরামিড দোঁখতে গেলাম। পিরামিড হইতে খনন কাঁরয়া বাহর করা 
বাবধ বস্তু সেখানে সযত্বে রক্ষিত হইয়াছে । সংগ্রহ্টি চমৎকার! প্রাচীন 
মিশরের খ্যাতি ও প্রাতপাত্তশালী বড় বড় কয়েকজন সম্রাটের পিরামিড 
হইতে পাওয়া শব (মমী) সেখানে সুন্দর ভাবে রাখা হইয়াছে । এখন 
সেগ্ঁল কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। কিন্তু মানুষের মুখ এবং হাত পা ঠিক 
যেমন তেমনই রাঁহয়াছে। শবদেহ যে সক্ষম বস্ত্রে আচ্ছাঁদত করিয়া 
সমাধিস্থ করা হইয়বাছল, আজ পর্যন্ত সেই বস্ত্ই উহাদের শরীরের সঙ্গে 
আঁটয়া রাঁহয়াছে। সেই কাপড়গুল নিতান্তই মিহি, আর শোনা ঘায় 
তাহা নাক আমাদের ভারতবর্ষ হইতেই যাইত। তখনকার কালে এঁ দেশের 
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বিশ্বাস ছিল যে আরামের যাবতীয় উপকরণ. যাঁদ মৃতদেহের 
সঙ্গে দিয়া দেওয়া হয় তবে পরলোকেও মৃত ব্যান্ত আরামে থাঁকবে। এই 
বিশ্বাসের বশেই পিরামিডের ভিতরে শবদেহের সঙ্গে আবশ্যক সব কিছ 
জানস প:তিয়া রাখা হইত- পাঁড়বার কাপড়, গহনা, বাঁসবার চৌক+, 

খাইবার অন্ন, সাজসঙ্জার বস্তু, আরোহণ কারবার জন্য ঘোড়া, নৌকা সব 
কিছু। ইহাদের প্রত্যেকটি জানস স্ন্দর ভাবে তৈয়ার। দৌখয়া মনে 
হয়, তখনকার দিনেও লোকে সোনার ব্যবহার জাঁনত। 

শহানয়াছি, এইভাবে খখাড়বার ফলে 1সম্ধুদেশের মহেঞ্জোদারোতে যে-. 
গম পাওয়া গিয়াছল তাহা নাক বানয়া দলে গজাইল। যাদ্ঘরের 
সংগ্রহ আর প্রতাপশালন রাজাদের শবগলি দৌঁখিয়া মনুষ্য-জঈীবনের 
আনত্যতা যেন চোখের উপর দে।খতে পাইলাম । এই সব দখলে বেশ বোঝা 
ঘায়, আমরা নিজেদের বাহাদুরির গর্বে যাহা কিছ কার না কেন, সবই কত 
তুচ্ছ ও অনিত্য। যে-সকল বাদশাহের বিষয় শোনা যায় যে তাঁহাদের কালে 

কতই না অত্যাচার করিয়াছেন তাঁহার শব আজও এইভাবে পাঁড়য়া 
আছে। 1বশেষভাবে মিশরের হাতিহাস যাঁহাদের পড়া নাই তাঁহাদের কাছে 
তো ইহাদের নামও অজানা । আঁম কয়েকখানা ছাব ানলাম। যাদুঘর 
দেখা যাঁদও বেশ ভালভাবে শেষ হইল কিন্তু আমার মনে মানবজীবনের 
অসারতার কথা বড় গভীর ছায়াপাত কাঁরল। উদাস মন লইয়া এখান 
হইতে 'ফারলাম। 

ঘাদুঘর দোখবার পর আমাদের শহরের কয়েকাট অতি প্রাচীন ও 
বিখ্যাত অট্টালিকা এবং অন্যান্য দ্রন্টব্য স্থান দেখান হইল, তাহাদের মধ্যে 
ভার সুন্দর একটি মসাঁজদও ছিল। মিশরের মুসলমানেরা পূবাঁদকে 
মুখ কাঁরয়া নমাজ পড়ে, কেন না কাবা এখান হইতে পূর্বাদকে পড়ে। 
ভারতবাসাঁর কাছে ইহা একট: অদ্ভূত মনে হয়। এখানকার মসাজদগ্ীল 
ভারতবর্ষের মসাঁজদের মত পর্মুখী না হইয়া পশ্চিমমূখাঁ। এই বড় 
মসাঁজদাঁটও তাই। দেশের ভাষা আরবী. কিন্তু ইউফ়োপাীয় ভাষাগ্ীলর 
মধ্যে ফরাসী ভাষারই সেদেশে বোশ প্রচলন। লোকেরা বেশ ফরসা 
পুলিসের মাথায় ফেজ টূপী। কায়রো পুরাতন শহর, তবে আমরা 
যে-দিকটা দোখলাম সেই 'দকটা অনেকখাঁন আজকালকার শহরেরই মত। 

দুপুরের খাওয়া সাঁরয়া আমরা কিছুদূর মোটরে চাঁড়য়া পিরামিড 
দেখিতে গেলাম। এক জায়গায় মোটর ছাঁড়য়া দিতে হইল, পিরামিড 
পর্য্ত উটের পিঠে যাইতে হইল। উটে চড়া আমার পক্ষে একেবারে 
নূতন। দেশে আমি কখনও উটের পিঠে উঠি নাই। অবশ্য একবার 
উঠিয়া পাঁড়লে আর তেমন িছ মনে হয় না। 'পরামিডের একেবারে 
কাছে গিয়া দেখলাম। কতকপূলি খুব উণ্চু চতুচ্কোণ ইমারত। আমাদের 
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দেশে যেমন বড় বড় ইটের পাঁজা তৈয়ার হয় ইহাও সেইরূপ পাথরের বড় 
বড় টুকরা কাটিয়া তৈয়ার। আর পাঁজার মতই নীচেটা বোশ চওড়া, 

উপরের দিকে ক্রমে কম চওড়া । ইংটের পাঁজা তো ছোট ব্যাপার, এইগাল 
যেমন বিশাল তেমন উ্চু। উচ্চতায়, বিশালতায় ইমারতগাীল যে পাঁরমাণে 
বড়, ইহাদের পাথরগুলিও ইটের চেয়ে সেই পাঁরমাণেই লম্বা চওড়া 
ও মোটা । আমার ধারণা, এক-একখানা পাথর লম্বায় চার পাঁচ হাত হইবে। 
চওড়া এবং মোটাও সেই অনুপাতে । কতাঁদন ধাঁরয়া এক-একখানা এত 
বড় পাথরের ইস্ট কাঁটয়া এইগাীল তৈয়ার হইয়াঁছল কে জানে। কত 
গরীব বেচাঁরর জীবনের কত দিন না জান লাগয়াছল। এইগ্বাল এক- 
একজন রাজার মৃত্যুর পরেও তাহাদের নাম চিরস্থায়ী কারয়া রাখবার 
জন্য নার্মত হইয়াছল! নাম তো এখন কেবল বইয়ের পাতায়! আর 
ইমারতগ্ীল মানুষের যাহাতে কোনই লাভ নাই, হাজার হাজার বছর 
পরেও আজ পযন্ত জের নিজের জায়গা ঠিক যেমন ছিল তেমনই 
দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগ্ীলর ভিতর খনন করা হইয়াছে। 
সেইখান হইতে বাহর করা আসবাবপন্রের সংগ্রহই যাদুঘরে রাখা আছে। 
আমার মনে পড়ে, সম্প্রতি কোন সংবাদপত্রে পাঁড়য়াঁছ যে এই কবর যাহারা 
খ:াঁড়ত, তাহাদের মৃত্যু হইত। যে কেহ এজন্য কাজে লাগত সেই মৃত্যু- 
মূখে পাঁড়ত। খননকারীর তো মৃত্যু হইয়াছে, গকন্ত খননের ফলে অনেক 
কছু উপকরণ পাওয়া 'িয়াছে। 

স্ফিংক্স ছিল এক অদ্ভুত জানস। মানৃষের মুখ, কিন্তু পশুর দেহ : 
এ মর্দেশে এইরকম আকৃতির এক বিরাট মৃর্তি। শোনা যায়, প্রাচীন 
কালে ইহার কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইত, আর এই মূর্তি ভবিষ্যতের 
কথা বাঁলয়া 'দিত। তবে কিনা এ যাহা বাঁলয়া দত তাহা বোঝা খুবই 
কাঠন 'ছিল। এখন সেই সব কথা তো নাই, 'কন্ত মূর্তিট দাঁড়াইয়া 
থাকিয়া সেই প্রাচীনকালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 

এই সব দেখিয়া শুনিয়া সন্ধ্যা নাগাদ আমরা ফিরিয়া আঁসয়া ট্রেনে 
উঠিলাম। পোর্ট সৈয়দ পেশছিতে রাত প্রায় এগারটা হইল। জাহাজ 
ততক্ষণে আসিয়া গিয়াছে, আমরা নিজের 'িজের কামরায় গিয়া শুইয়া 
পাঁড়লাম। খাওয়া-দাওয়া তো ট্রেনেই হইয়া গিয়াছল। 

ভূমধ্যসাগরে পেশীছিয়া একট; ঠান্ডা বোধ কাঁরতে লাগলাম । লোহত 
সমুদ্র তো বেজায় গরম ছিল, আরব সাগরের অপেক্ষাও বোশি। ভূমধ্য- 
সাগরে হাওয়াও বেশ জোরে বাঁহতে লাগিল, সেজন্য জাহাজ একট 
দুলিতেছিল। আমার একদিন সামান্য একটু বমির ভাব হইয়াছল, এমন 
বোশ কিছ নয়। পথে ঘাহা কিছু দোখবার ছিল, আমি সবই দোঁখতে 
গিয়াছিলাম। ইটালির অদূরে সাসিল দ্বীপের কাছে গিয়া জাহাজ 



৩৪৮ আত্মকথা 

থাঁমিল। এখান হইতে কিছু দূরে শহরটি দেখা গেল। পাহাড় তো 
পারচ্কার দেখা গেল। 'দিনকয়েক পরেই আমরা মার্সেলসে পেশীছিয়া 
গেলাম। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু আর ঘটে নাই। মাঝে মাঝে কোথাও 
যখন উপকূল দেখা যাইত, সকলে াঁলয়া তাহাই দোৌখতে থাঁকিতাম। 
সমযদ্রযান্রায় চারদিকে জল, শুধু জল। দিনরাত জল দেখিতে দোঁখতে 
দুই চাঁর দনের মধ্যেই উৎসাহ 'নাবয়া যায়। যাঁদ অন্য কোন জাহাজ বা 
তারভূঁম চোখে পড়ে, মনে তবে বড়ই আনন্দ হয়। যাত্রীরা সকলে এমন 
ভাবে সেই দিকে চাঁহয়া থাকে, যেন জন্মে তাহারা কখনও মাঁটি চোখে 
দেখে নাই। 

ভোরবেলা মার্সেলসে পেশছিলাম। একটা হোটেলে গিয়া উঠিলাম। 
এইখানেও কুক কোম্পাঁনর কৃপায় শহরের দর্শনযোগ্য জায়গাগীল সব 
দেখিয়াছিলাম। টমাস কুকের ব্যবস্থা খুব ভালো। উহাদের দোভাষী 
সঙ্গে থাঁকয়া প্রধান প্রধান জায়গাগুলি দেখাইয়া আনে, কোম্পাঁনর নিজের 
মোটর আছে, এমন স্ন্দর ব্যবস্থা যে নিধাঁরিত সময়ের মধ্যে লোকে সব 
কিছু দোঁখতে পায়। সকাল বেলা জাহাজ হইতে নাময়াই রাীন্রবেলায় 
ছাঁড়বার গাড়ীতে আম নিজের জন্য জায়গা ঠিক করিয়া 'গয়াছলাম। 
সারা দন খুব হৈ হৈ কাঁরয়া রাঁন্রর গাড়ীতে প্যাঁরসে রওয়ানা হইলাম। 
প্যারসে গাড়ী বদল করিয়া আমরা ক্যালে পেশীছলাম। সেখানে আবার 
জাহাজে চাঁড়য়া সন্ধ্যা নাগাদ আমরা ডোভারে উপাঁস্থত হইলাম। ডোভারে 
রেলে চাঁপয়া আমরা রাত্রি প্রায় ১টার সময় লন্ডনে পেপীছিলাম। আমাদের 
লণ্ডন পেশীছতে পেশীছিতে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ হইল, তখনও সেখানে 
বেশ শীত। স্টেশনে এক বন্ধু আ।সয়া।ছলেন, আম তাঁহার সঙ্গে 
সোজা আমাদের জন্য আগে হইতে ভাড়া করা বাড়ীতে চাঁলয়া গেলাম। 
বাড়ীঁটি গোল্ডার্স গ্রীনে। সেই বাড়তে বেশ কছাঁদন ছিলাম। 

আগে হইতেই সব বন্দোবস্ত করা ছিল। ব্যারিস্টার শ্রীমহাবীরপ্রসাদ 
আর কুমার বাহাদুর পূর্ব হইতেই সেখানে িলেন। সেই জন্য আঁসয়া 
মনে হইল যেন 'নজের বাড়ঈতেই আছি। তাহার উপর গোবর্ধন সঙ্গে 
থাকায় খাওয়াও দেশী ধরনেই হইল। এদেশে যেমন আমরা ভাত, ডাল, 
রুট তরকাঁর খাই, সেইখানেও তাহাই খাইতাম। আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য 
মামলার তাঁদবর করা। পেশীছয়াই লোকজনের সঙ্গে খাঁনকটা কথাবার্তা 
সারিয়া 'শুইয়া পাঁড়লাম। গিয়াই বাঁঝলাম, ভোরে উঠিয়াই আমাকে 

দয়াছেন। ফলে, লম্ডনে পেশীছিবার বারো ঘণ্টার মধ্যেই আমি কাজে 
লাগিয়া গেলাম। মকদ্দমা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এ কাজেই লাগিয়া 

থাকিতে হইল। - 



লন্ডনে কার্যক্রম ও মকদ্দমার তদ্বির 

এখানেও আমার অভ্যাসমত খুব প্রত্যষে উীঁঠিতাম। কন্তু এখানকার 
লোকেরা অনেক দৌর পর্যন্ত 'সকালে শুইয়া থাঁকিত। বোশর ভাগ লোকে 
রান্রর প্রথম প্রহরেই জাঁগয়া কাজ করিত। আম কখনও এরূপ কার 
নাই। সেখানেও এইরূপ করিতে পার নাই। যখন সকলে শুইয়াই 
থাঁকত, তখন আম হাত মুখ ধূইয়া স্নান কারয়া কাপড়-চোপড় পারয়া 
ঘরে গিয়া বাঁসতাম ও মকদ্দমার কাগজ পাঁড়তে শুরু কারতাম। 

সকলে সকালে প্রায় নয়টা সাড়ে নয়টায় প্রস্তুত হইত। ততক্ষণে 
আম প্রায় দুই ঘণ্টা কাজ সারয়াছি। তাহার পর জলযোগ করিয়া প্রায় 
দশটায় লাইব্রোরতে চলিয়া যাইতাম। সেখানে আইনের পুস্তক পাঁড়তে 

 থাঁকতাম। ওখানকার এটার্ণ লাইবৌরতে আমাদের জন্য সাবধা 
কারয়া 1দয়াছলেন। তাহাতে ইংরেজী আইনের সর্বপ্রকার পুস্তক 
দেখিতে পাওয়া যাইত। বেলা ১টা পর্যন্ত এইভাবে কাজ কাঁরয়া 'নিকটেই 
এক নিরামষ-ভোজাদের রেস্তোরাঁতে চলিয়া যাইতাম। সেখানে কিছু 
ফল, রুটি, দুধ ইত্যাদ খাইতাম। বাঁললেই ডিম ছাড়া আর সমস্ত তৈয়ার 
করিয়া দত। ওখানকার লোকেরা আমাকে দুই-একাঁদনের মধ্যেই 'চিনিয়া 
লইয়াছল, তাই একবার গিয়া পেপাছলে মূখে কিছু না-বলিলেও চলিত। 
আবার সন্ধ্যা পর্ন্ত কোর্টে কাজ করিয়া প্রায় ছয়টা বাজতে 'ফাঁরয়া 
আসিতাম। যাওয়া-আসা রেলেই চলিত, সে-রেল মাটির নীচে যাতায়াত 
করিত। বাড়তে সান্ধ্য ভোজন কাঁরয়া সন্ধ্যার পর বেশ কিছঃক্ষণের জন্য 

বেড়াইতে যাইতাম এবং ফিরিয়া আসিয়া কিছু কাজ করিয়া ঘুমাইয়া 
পাঁড়তাম। কোন কোন 'দিন ব্যারস্টারদের সঙ্গে সলা-পরামর্শ হইত। 
সেই-মতো এই নিয়মের অদল-বদল হইত। প্রায় দুইমাস এইভাবে কাটিল। 
তাহার পর হরিবাবও আসিয়া পাঁড়লেন। ইহার মধ্যে আমাকে কয়েক- 
দিনের জন্য হাইথে গিয়া থাঁকতে হইল। 

আমাদের পক্ষের সিনিয়র ব্যারস্টারদের মধ্যে ছলেন মিঃ লক্সমর, 
ইনি অশ্পাঁদনের মধ্যেই সেখানকার হাইকোর্টের জজ হইয়া যান। তাঁহার 
বাঁড় ছিল হাইথের নিকটে এক ক্ষুদ্র গ্রামে। ঈম্টারের ছুটিতে তিনি 
বাড়ি গেলেন। আমাদের দক হইতে তাঁহাকে বলা হইল যে এই মকদ্দমা 
বড়ই জটিল, যাঁদ আপাঁন বলেন তবে কাগজ পড়ার বিষয়ে আপনাকে 
সাহায্য করার জন্য আমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ আপনার সঙ্গে সেখানে 
যাইবে। প্রথমটায় তিনি রাজ হন নাই, কিন্তু পরে অনেক বলা-কওয়ায় 
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রাজি হইয়া গেলেন। আমি হাইথে থাঁকয়া গ্েলাম। সেখান হইতে 

গাঁড় আসিয়া আমাকে লইয়া যাইত। সাড়ে নয়টা হইতে আমরা কাজ 
আরম্ভ কারতাম। মধ্যে এক ঘণ্টা মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আর আধ ঘণ্টা 
চায়ের জন্য বাদ "দলে প্রায় সাড়ে ছয়টা-সাতটা পযন্ত কাজ করতাম । 
আমি পুনরায় এভাবে হাইথে চলিয়া আসিতাম। দুপুরের খাবার উহাদের 
বাড়তেই খাইতাম। তাঁহার পত্রী আম যে নিরামষাশী সে-কথা 
জাঁনতেন। তান সেজন্য ব্যবস্থা কাঁরয়া লইয়াছিলেন। প্রায় পনের দিন 
ধাঁরয়া সেখানে ছিলাম। কাজের মধ্য দিয়া তাঁহাদের সঙ্গে খুবই ঘানম্ঠতা 
হইয়াছিল। 

আমাদের সর্বপেক্ষা 'সাঁনয়র ব্যারিস্টার ছলেন মিঃ আপজন। তাঁহার 
বয়স তখন পশ্চান্তরেরও বোশ ছিল। তখনও তান যথেষ্ট পাঁরশ্রম 
করিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। মকদ্দমার কাগজপন্র ছাপায় 
প্রায় পনের হাজার পৃ্ঠা ব্যাপী । বিষয়টিও ছল খুব জটিল। কখনও 
কখনও পর্শচশ ত্রিশ পৃজ্ঠার একই কাগজে আমাদের কাজের অংশ পাইতাম 
শুধূ তিন-চার পঙ্ন্তী। আমাদের নিকটে পাটনা হইতেই পুরা নোট 
তোর ছিল। আমরা বুঝিয়াছলাম যাঁদ আমরা ব্যারিষ্টারদের সঙ্গে বাঁসয়া 
এই সকল দলিলের আবশ্যকীয় অংশের প্রতি তাঁহাদের দ্ষ্ট আকর্ষণ 
কার তবে তাঁহাদের সময় বাঁচয়া যাইবে। এইজন্যই চাঁহতোছিলাম যে 
তাঁহারা আমাদের সঙ্গে সেইসব কাগজ পড়ুন। প্রথমে কেহই রাজ হন 
নাই, পরে মিঃ লক্সমূর রাজ হইয়া গেলেন। মিঃ আপজন রাজ হইলেন 
না। এজন্য পৃথক! ফ দিতে চাঁহলাম। এখানে ভারতবর্ষে এইরুপই 
হইত। কাগজ পাঁড়বার জন্য যখন আমাদের কাহারও সঙ্গে 'সানয়রেরা 
বাঁসতেন তখন সেজন্য ঘণ্টা পিছু ৮৫ পৃথক ফি লইতেন। এইভাবে 
প্রায় পনের হাজার পৃন্ঠা ঘণ্টায় ৮৫. হিসাবে পড়ানো হইল। হরিবাবু 
চাঁহয়াছলেন যে খরচ যাহাই হউক, ওখানেও এই ব্যবস্থা চলুক। কিন্তু 

মিঃ আপজন, ঘিনি আমাদের দিক হইতে সর্বপ্রথমে সওয়াল জবাব 
করিবেন, তিনি এবিষয়ে কিছুতেই রাজি হইলেন না। তাঁহার বন্তব্য ছল 
'এই যে, যে ফি আমরা পাইয়াছি তাহা শুধু এজলাসে বাঁসবার বা দাঁড়াই- 
বার জন্য নহে, কাগজ পড়াও আমাদের কর্তব্য : কারণ তাহা না হইলে 
ওখানে যাওয়া আমাদের নিষ্ফল, তাই কাগজ পাঁড়বার জন্য আলাদা ফি 

লইব না। আর নিজের কাজ 'নজেই কাঁরব, হাঁ, তবে কোনও বিষয়ে 
নোটের দরকার হইলে চাঁহব, তোমাদের কোনও মন্তব্য দিতে হইলে "দিয়া 
দাও, আম তাহা দৌঁখয়া লইব; কাগজপন্র পাঁড়বার জন্য অন্য কাহারও 
সঙ্গে একত্র বসার কোনও রেওয়াজ এদেশে নাই, যখন অন্য কাহারও সঙ্গে 
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বাঁসয়া কিছু দৌখয়া শুনিয়া লইতে হইবে তখন ডাকাইয়া পাঠাইব, এবং 
সেজন্য তাহার যে ন্যাষ্য ফি- কনসাল্টেশনে যেমন লওয়া হয়--তাহা লইব। 

হারবাব খাঁনকটা ঘাবড়াইয়া গেলেন; কারণ তান বাঁঝয়াছলেন যে 
এতখানি বয়োবৃদ্ধ এতগুলি কাগজপন্র নজে সম্পূর্ণভাবে হয়তো পাঁড়তেই 
পারবেন না। আর পাঁড়তে পাঁড়তে আঁস্থর হইয়া যাইবেন; কারণ, উপরে 
যেমন বলা হইয়াছে, একটা আত দীর্ঘ কাগজপত্রে পশচশ 'ন্রশ পৃন্ঠা পড়ার 
গর দুই-চার পঙ্নীন্ত কাজের বাঁলয়া পাওয়া যাইবে; এমন হইতে পারে যে 
তান এ কয় পঙ্টান্ত বাদ 1দয়া অগ্রসর হইবেন, কেন এই কাগজপত্র দাঁখল 
করা হইয়াছে তাহা বুঝতে পারিবেন না। যখন তাঁহাকে এ-কথা বলা 
হইল যে আপনার অনেকটা সময় বাজে 1ীজাীনস পাঁড়তে নন্ট হইবে, তখন 
তিনি জবাব দিলেন, 'আঁম এক লাইনও না-পাঁড়য়া বাদ দিব না- তোমরা 
মনে কারতেছ তোমরা যে দুই-চার পঙীন্ত নাঁদর্ট কাঁরয়া দিতেছ শুধু 
উহাই বুঝি দরকার; কিন্তু সওয়াল জবাব আমাকে কাঁরতে হইবে, এমনও 
হইতে পারে যে আমার ব্াদ্ধ ও আঁভজ্ঞতা অনুসারে অন্য এমন দুই-চার 
পঙ্ঠীন্ত বাহর কারব যাহা আমাদের কাজ লাগবে অথচ তোমরা অদর- 
কারি মনে কাঁরয়াছ; তাই আম সমস্ত জানিস একাই পাঁড়ব, এবং যাঁদ 
কছু জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া প্রয়োজন হয় তো জিজ্ঞাসা কারব।, 

একথার কোনও উত্তর ছিল না। হরিবাবূুকে চুপ করিয়া যাইতে 
হইল। কিন্তু তিনি ভয়ে ভয়েই থাঁকলেন। 

'প্রীভি কাউন্সিলের ব্যবস্থা এই যে উভয় পক্ষই 'নজের ?নজের যান্তর 
সারাংশ 'লাঁখয়া দাখিল করে। ইহাকেই বলে কেস পেশ করা'। খুব 
সতর্ক হইয়া কেস তৈয়ার কাঁরতে হয়; কারণ উহার বাহরের কথা লইয়া 
ফান্ততর্ক চলে না। এক পক্ষ নিজের কেস দাঁখল করিবার পর্বে অন্য 
পক্ষের কেস দৌখতে পায় না। এইজন্য উভয় পক্ষকেই নিজের কেসের 
ভিতর বিপক্ষ পক্ষের কেসের উত্তরও পূর্ব হইতেই আন্দাজ কাঁরয়া "দয়া 
দিতে হয়। মিঃ আপজন আমাদের কেস তৈয়ার কারলে আমরা সকলে উহা 
দোঁখলাম। আমাদের সকলেরই, বশেষ কাঁরয়া হরিবাবুর, পুরা বিশ্বাস 
হইল যে তান সমস্ত জঁটলতাই ভাল কাঁরয়া বাঁঝয়া লইয়াছেন, এবং 
অন্য সমস্ত কাগজপন্ই আদ্যোপান্ত পাঁডয়া লইয়াছেন। ইহা দৌঁখয়া 
আমরা সম্পূর্ণ তুষ্ট লাভ করিলাম। আইনব্যবসায়ীদের আচরণের এক 
আত উচ্চ আদর্শ আমার দৃষ্টতৈ আঁসল। আম তো মুগ্ধ হইয়া 
গেলাম। দুঃখের সহিত বাঁলতে হইতেছে, নজের দেশে এত উচ্চ আদর্শ 
আম দেখি নাই। 

মিঃ আপজনের সঙ্গে আমার পাঁরচয় 'বিচিন্রভাবে অগ্রসর হইল। 
আমার ভারতীয় বেশভূশা দৌঁখিয়া তান ভাবিয়াছিলেন ষে আমিই হয়তো 
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হরিবাবু, নয়তো তাঁহার কোনও আত্মীয়, মকদ্দমার তঁদ্বির কাঁরতে 
আঁসয়াছ! আমি যে উঁকল তাহা তান জানতেন না। একাঁদন 
পরামর্শসভায় তিনি কোনও প্রশ্ন কারলেন। আম পিছনে বাঁসয়াছিলাম, 
উত্তর দলাম। তান আমার 'দকে চাহয়া দেখিলেন, মুখে কিছু বলিলেন 
না। পরে আমাদের মধ্য হইতে একজনের 'নিকটে-াযাঁন উাঁকল "হিসাবে 
তাঁহার নিকট আসা-যাওয়া কারতেন_-তাঁন বলিলেন যে আমাদের মন্ধেল 
তো খুব বুদ্ধিমান বাঁলয়া মনে হয়, আমার প্রশ্নের তান বেশ উত্তর 
দিয়াছিলেন। তখন আমাদের সহকর্ আমার বিষয়ে বুঝাইলেন যে আম 
মক্কেল নই, একজন উাকিলই, নিজে ওকালাত ছাড়িয়া 'দিয়াছ। ইহাতে। 
তাঁহার কৌতূহল বাঁড়ল। পরে তান আমার নিকট হইতে অনেক কাজ 
আদায় করিয়া লইয়াছেন। অনেক প্রকার নোট" তৈয়ারের ফরমায়েস 
করিয়াছেন। আম বরাবর তৈয়ার কাঁরয়া 'দিয়াছি। মকদ্দমা পেশ কারবার 
সময় আসিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কারলেন : তুমি কি এজলাসে 
উপাস্থত থাকিতে চাও? আম সের্প ইচ্ছা প্রকাশ করায় বাঁললেন : 

নানাবিষয়ে নোট চাই, তুমি ঘরে বাঁসয়া সেগুঁল তৈয়ার কর। আমি 
বাঁললাম : যাঁদ নোট তৈয়ার করিয়া 1দই, ঘরে বাঁসয়া থাকার প্রয়োজন না 
হয়? "তান বাঁললেন : না, নোট তৈয়ার কাঁরতে সময় লাগবে, তুম 
হাঁজর হইতে পাঁরবে না; তবে তুমি ঘাঁদ নোট কাঁরতে দের না-কর, আর 
এজলাসে হাঁজর থাঁকতে পার, তবে আমার কোনও আপাঁন্ত নাই; কিন্তু 
নোট করিতে দেরি কারলে আমি তাহা সহ্য করিতে পারব না। একথা 
সকলেই জানিতেন যে তান অত্যন্ত বদমেজাজের ছিলেন, কিিজের দলের 
ও বিরোধী দলের ব্যারিস্টার ও জজদের উপরও রাগ কাঁরতেন। এইজন্য 
তাঁহাকে আমি' খুব ভয় করিতাম; কিন্তু আম দেখিয়াছিলাম যে 'তাঁন 
'আমার প্রস্তুত নোট দেখিয়া খুশী হইতেন। 'তাঁন টেলিফোন কাঁরয়া 
দিতেন যে আমি যেন এজলাস আরম্ভ হওয়ার পাঁচ দশ মাঁনট পূর্বে 
তাঁহার সঙ্গে গিয়া দেখা কার। সেখানে তান ঘর হইতেই সেই সকল 
বিষয়ে নোট করিয়া আঁনিতেন যাহাদের সম্বন্ধে আমাকে দিয়া নোট 
লেখাইয়া লইতে চাঁহতেন। আমাকে এ সকল নোট লিখাইয়া দিতেন। 
আমি তাঁহার পূর্বের নোট দোঁখয়া আসতাম আর যাঁদ কিছু জিজ্ঞাস্য 
থাঁকিত তবে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতাম। আম যাঁদ প্রথম হইতেই কাগজ 
পেনাঁসল লইয়া প্রস্তৃত না থাকতাম তবে তাহাতেও তিনি চটিয়া যাইতেন। 
সময়ের এতটা সদ্ব্যয় কারতেন যে এক 'মানিট নষ্ট হইতে পারত না। 

আর একটা জিনিস দোঁখলাম। ইহা আমাদের দেশের, বিশেষ করিয়া 
পাটনা ও কলিকাতার, উকিল ও ব্যারিস্টার সকলেরই অনুকরণযোগ্য। 
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ওকালতি কারবার সময় আমাদের বোধ হইত যে কোর্টে যাওয়ার পর যে 
পর্যন্ত ঘরে ফিরিয়া না আসতাম ততক্ষণ আমাদের আধকাংশ সময় নিজের 
নিজের মকদ্দমা পেশ করিতে না হইলে প্রায়ই বৃথা নস্ট হইত। বার- 
এসোঁসিয়েশনে বা পুস্তকালয়ে বাঁসয়া আমরা খুব কমই কাগজপত্র বা 
পুস্তকাদ পাঁড়তাম। মকদ্দমার কাজকর্ম ঘরে বাঁসয়াই যাহা করার 
কারতাম। কোর্টে ঘখন মকদ্দমা পেশ হয় এবং তাহা যতক্ষণ চলে ততক্ষণ 
পযন্ত যাহার মকদ্দমা তাহার তো এঁ সময়টা কাজে লাগে, কিন্তু অন্য 
যাহাদের মকদ্দমা পেশ না-হয় তাহারা শুধু গল্পসল্প কারয়াই সময়টা 
কাটাইয়া দেয়। কখনও কখনও শতরণ খেলাও জামিয়া ওঠে। আমার 
নাজের আঁভজ্ঞতাও এই ছিল যে ওখানে বাঁসয়া কাগজপন্র দেখা বা বই 
পড়া বড় কঠিন, কারণ আবহাওয়া তাহার অনুকূল নয়। যেখানে লোকে 
গল্পসজ্প কি হাঁসিঠাট্রা কারতে থাকে সেখানে কি কাগজ পাঁড়তে পারে? 
এইজন্য মকদ্দমার কাগ্গজপন্র পাঁড়বার সমস্ত সময় বাঁড়তেই ব্যবস্থা 
করিতে হয়। আমার হাতে যথেন্ট মকদ্দমা থাঁকিত। এজন্য আমাকে 
বরাবর প্রায় তিনটা চারটার সময় উঠিয়া প্রস্তুত হইতে হইত। 
ওখানে দৌখলাম, ব্যারিস্টার নিজের সমস্ত কাজকর্ম হয় লাইব্ৌরতে নয় 
তো নিজের চেম্বারে বাঁসয়াই শেষ করেন। এজলামে জজেরা বাঁসবার 
ছু পূর্বেই আসিয়া যান। পুনরায় এজলাস উঠিয়া যাইবার পরও 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাঁকয়া যান। মাঝখানে বখন মকদ্দমা পেশ করার মধ্যে 
ছুট মেলে তখনও কাজ করেন। কেহ কেহ বাঁড়তে মকদ্দমার কাগজপত্র 
লইয়াও যান না। এমন ক, বাঁড়তে আইনের বইপন্রও রাখেন না। 
তাঁহাদের কক এই যে, ঘর তো ঘরই- ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশা, কথাবার্তা 
বলা, খাওয়া-দাওয়া, িত্তাীবনোদন করা, অথবা মন চায় তো ইচ্ছামত নানা 
পুক্তক পড়া, এই সমস্ত চাই। মকদ্দমার কাজকর্ম তো সারাঁদন হয় 
চেম্বারে নয় তো এজলাসেই করা উচিত। এই প্রকারে দিনের সমস্ত সময় 
ঠিক ঠিক কাজে লাগে, এবং রাতটা ও সকাল বেলাটা নিজের থাকে। 
আমরা যেমন চাই তেমনভাবে উহা কাজে লাগাইতে পারি। 
ওখানকার বহু উাঁকল ব্যারিস্টার শাঁনবার ও রাঁববার লণ্ডন হইতে 

বাহরে চাঁলয়া যান। মিঃ আপজন প্রাতি শুক্রবার সন্ধ্যায় এজলাস হইতে 
উঠিয়া সোজা স্টেশনে ঘান। সেখান হইতে রেলপথে লম্ডন হইতে প্রায় 
সত্তর' মাইল দূরে নিজের গ্রামের বাঁড়তে গিয়া থাকেন পুনরায় রাঁববার 
সন্ধ্যায় লণ্ডনে চলিয়া আসেন। সপ্তাহের শেষের দুই দন সর্বদা গ্রামের 
খোলা হাওয়াতেই কাটান। আমাদের ইচ্ছা ছিল ঘতাঁদন আমাদের মকদ্দমার 
[বিচার চাঁলতে থাকে ততাঁদন 'তাঁন লণ্ডনেই থাকেন। আমরা বাঁবয়া- 
[ছিলাম যে শাঁনবার রাঁববারই অন্যপক্ষের ভাষণাঁদ ও 'ীনজেদের কথাবাতা 

১৩ 
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তাঁহাকে বাঁলবার সুবিধা পাইব; কারণ অন্যাদন তো সমস্ত সময় এজ- 
লাসেই লাগিয়া ধাইবে। তাঁহাকে বলা হইল যে আপাঁন শানবার লণ্ডনেই 
থাঁকয়া যান, মকদ্দমার বিচার চাঁলতে থাকলে যেমন ফি লইয়া থাকেন এ 
দুইদনও তেমাঁন ফি পাইবেন। 'তাঁন একথায় রাজি হইলেন না। 'ফি-এর 
লোভও তাঁহাকে নিজের এই নিয়ম হইতে টলাইতে পারল না। শেষে 
অনেক জিদ কারবার পর তানি বাললেন : সপ্তাহের এই দুইটি দিন যাঁদ 
গ্রামের খোলা হাওয়ায় না-কাটাই তাহা হইলে সপ্তাহের বাঁক পাঁচাঁদন 
কাজের উপযুুস্ত থাঁকব না,_তু'মি ক মনে কর যে এই নিয়ম মায়া না 
চললে আজ এই বয়সে এতখানি কাজ করিতে পাঁরিতাম? মক্কেলকে 
বূঝাইয়া দাও যে এখানে থাকলে আম তাঁহার কাজ ভণ্ডুল কাঁরব, 
আগাইয়া দিতে পারব না।_যাঁদ আমাদের দেশের লোকেরাও এইভাবে 

আমাদের আয়ু বাঁড়ত, কাজও আধিক হইতে পারিত। 
আমাদের, বিশেষ করিয়া আমাদের বড় বড় ব্যাঁরস্টারদের, ধারণা ছিল 

যে আমাদের প্রমাণাঁদ খুব পাকা, আমরা অবশ্যই জয়লাভ কাঁরব। মিঃ 
আপজন বাঁলতেন যে আমাদের হয়তো অনেকখানি জবাব দেওয়ারও 

প্রয়োজন হইবে না। মকদ্দমার শুনানী বিপক্ষের দিক হইতে 'বিশ-বাইশ 
দন পর্যন্ত চলিল। এখনও হয়তো আরও এক মাস দেড় মাস পর্যন্ত 
অপর পক্ষের তকাঁদ চাঁলবে। ইতিমধ্যে আদালত প্রায় তিন মাসের জন্য 
বন্ধ হইতে চাঁলতেছে। ফলে মকদ্দমার বিচার পুনরায় অক্টোবরে হইবে, 
হয়তো ডিসেম্বর পর্যন্ত চাঁলবে। সে সময়ে খুব ঠাণ্ডা পাঁড়বে, আমাদের 
মধ্যে অনেকে তাহা সহ্য কারতে পারবে না। বিশেষ করিয়ামাম তো 
এ ঠাণ্ডা সহ্য করিতেই পারব না। হরিবাব্ এই চিন্তায় বড়ই আস্থর 
হইয়া পঁড়লেন। সুযোগ পাইলেন, অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা না কাঁরয়াই 
আপোষ 'নম্পার্তর কথা 'স্থর করিয়া ফোললেন। তিনি জানতেন, উকিল 
ব্যাঁরস্টারেরা এ-কথা পছন্দ করিবেন না; কারণ তাঁহারা মকন্দমায় জয়লাভ 
করিবেন বাঁলয়া তাঁহাদের দূঢ় 'বিশবাস ছিল। তথাপি, খরচ বাঁচাইবার 
জন্য এবং শীতের অসুবিধা হইতে বাঁচবার জন্য, অনেক ক্ষাতি স্বীকার 
কাঁরয়া তান আপোষ কাঁরয়া লইলেন। সমস্ত কথা ঠিক কাঁরয়া ফোঁলয়া, 
লিখিত পন্র দাখিল কারবার সময় তান সকলের 'নকট একথা প্রকাশ 
কারলেন। কাহারও এখন কিছু বালবার রহিল না; আপোষের দরখাস্ত 
পেশ হইয়া গেল। আমরা সকলে ছুটি পাইলাম। 

মিঃ আপজন মকদ্দমার কথা ছাড়া কখনও অন্য কথা বাঁলতেন না। 
তাঁহার সঙ্গে আমার এতটা কাজ করিতে হইয়াছিল যে তিনি আমার বিষয়ে 

কিছ; জানিবার ইচ্ছায় কুষারবাহাদুরকে প্রশ্ন করেন। তান জানিতে 
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পারেন যে আম এখন ওকালাতি ছাড়িয়া গান্ধীজীীর সঙ্গে কাজ করিতেছি । 
শুনিয়া তিনি আশ্চর্য হইলেন। একাদন আমাকে জিজ্ঞাসাও কারলেন। 
ইহাও বাললেন যে গান্ধীজন তাঁহার মক্কেল ছিলেন। জািয়ানওয়ালা 
বাগের হত্যাকান্ডের জন্য জেনারেল ডায়ারের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালাইবার 
জন্য তাঁহার আভমত লইয়া যাওয়া হয়। তান আভমতও 'দয়াছলেন। 
আম তাঁহাকে বাললাম যে গান্ধীজন ডায়ারের বিরুদ্ধে মকন্দমা চালাইবার 
বিরোধী ছিলেন, হয়তো পাঁণ্ডিত মাতলাল নেহরু ও দেশবন্ধূ দাশ আপনার 
মত চাঁহয়াছলেন। তাহাতে তানি উত্তর কাঁরলেন : আম বৃঁঝয়াছলাম 
যে কংগ্রেসের দিক হইতে গান্ধীজীই আমার মত চাঁহয়া পাঠাইয়া- 
ছেন। তখন পর্ন্তি আম নিজেও জানতাম না যে হত্যাকাণ্ডের মামলা 
এতদূর পেপীছয়াছে, বিলাতের ব্যারস্টারদের মত লইয়া যাওয়া হইয়াছে। 
আমার কথায় তিনি এপর্যন্ত বাঁলয়াছিলেন : তোমাকে ওকালাত ছাড়তে 
হইবে না, এই মকদ্দমা মিটিলে একাঁদন কথাবাতাঁ বাঁলব। “কিন্তু মকদ্দমা 
হঠাৎ শেষ হইয়া গেল, আমাকে খুব তাড়াতাঁড় লণ্ডন ছাড়িয়া আসিতে 
হইল; এই কারণে তাঁহার সঙ্গে আর কথা হয় নাই। 

য্দ্ধাবরোধঈ সম্মেলন 

লণ্ডন ছাড়িয়া চলিয়া আসবার এক বিশেষ কারণ উপাস্থিত হইল। যে- 
দিন মকদ্দমা শেষ হয়, তাহার দুই দন পরেই আস্ট্রিয়ার এক ক্ষদূ্র গ্রাম 
সন্তাসবর্গে, ভিয়েনা হইতে কিছ; দূরে এক অন্তর-রাম্দ্রীয় য্দ্ধাবরোধা 
সম্মেলন হইবার কথা ছিল। আঁম এ-বিষয়ে জানবার কিছ? আগ্রহ পোষণ 
করিতাম। মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে উহার সভাপাঁতি হইবেন বিয়া কথা 'ছিল। 
বিহারেরই তাঁরণপ্রসাদ সিংহ, খান ইংলণ্ডে অনেকদিন ধাঁরিয়া ছিলেন 
ও এঁ সম্মেলনে যাইবেন বাঁলয়া কথা ছিল, তান আমাকে বাললেন যে 
আমিও যাঁদ যাই তবে ভাল হয়। এই ধরনের সম্মেলনের কথা আম পূর্ব 
হইতেই শ্বানয়াঁছলাম। প্রথম হইতেই উহাতে যোগ দবার ইচ্ছা 'ছিল। 
মকন্দমা শেষ হইয়া যাওয়ায় খুব ভাল সুযোগ পাওয়া গেল। তাই আম 
অমাঁন সেখানে যাওয়ার কথায় রাঁজ হইয়া গেলাম। আমরা অন্য একজন 
পাঞ্জাবী বন্ধুর সঙ্গে রওনা হইয়া গেলাম। পরের দিন সেখানে পেশীছ- 
লাম। পথে কোন 'বশেষ ছু ঘটে নাই। শুধু ইউরোপের ছোট ছোট 
দেশগ্দালর কছ্ নমুনা দেখা গেল। গাঁড় যখন চার-পাঁচ ঘণ্টা চাঁলয়া 
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থামিয়া পাঁড়ত তখন জানা যাইত যে এখন অন্য দেশের সীমায় আসিয়া 
পেশীছিয়াছি। সেখানে এ দেশের কর্মচারী কাস্টমস্-এর জন্য আমাদের 
জিনিসপন্র দৌখতে আঁসিত। আমাদের পাসপোর্টও দেখিত। এইভাবে 
প্রায় ২৪ ঘণ্টায় অস্ট্য়া় আসিয়া পেশছিলাম। পথে তিন-চার বার 
জানসপন্ন দেখাইতে হইল । 

যৃদ্ধাবরোধী সম্মেলন হইয়াছিল এক গ্রামে। সেখানে এক ছোট 
পাহাড়ের উপর পুরানো একটা 'গিজঘর ছিল। সেখানে জার্মা্ী, 
আস্ট্রিয়া, ফ্রাল্স, ইংলণ্ড, প্যালেস্টাইন, চৈকোস্লোভা কিয়া, হল্যান্ড ইত্যাঁদ 
বহু দেশের প্রাতানাধ উপাঁস্থত ছিলেন। প্রাতানাধরা সংখ্যায় বোশ ছিলেন 
না; কিন্তু নিজের জের জায়গায় সকলেই মহা কলরবে যুদ্ধবিরোধন 
প্রচার কার্যে লাগিয়াছলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিস্তর লোক এজন্য দণ্ড 
ভোগ কাঁরয়াঁছলেন, জেলখানায় বাস কাঁরয়া আঁসিয়াছলেন। তাঁহারা 
যখন আমার সম্বন্ধে বুঝিতে পাঁরিলেন যে আমি গান্ধীজীর সঙ্গে কাজ 
করিতেছি তখন স্বভাবতই আমার 'দিকে তাঁহাদের নজর পাঁড়ল। 
গান্ধীজীর কাজ ও কর্মপদ্ধাতি বিষয়ে তাঁহারা আমাকে অনেক কিছু 
জিজ্ঞাসাবাদ কাঁরলেন। কনফারেন্সেও আমাকে কিছু বাঁলবার জন্য 
অনুরোধ করা হইল । মহাত্মাজীর কার্য সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিলাম। 
ভারতবর্ষে সে-সময়ে বারডোলিতে সত্যাগ্রহ চাঁলতোছিল। তাহার কিছু 
কিছু খবর আমরা ওখানে থাঁকিতেই পাইয়াছিলাম। আম বিশেষ কাঁরয়া 
চম্পারন ও বারডোলর সত্যাগ্রহের কথাই বন্তৃতায় বলিলাম। দেখাইলাম, 
কিভাবে তাহার আঁহংসা-নীতি সার্বজনীন বা সাধারণের সমস্যা-সমাধানে 
প্রয়োগ করা হয় এবং উহা কতদূর সফল হইয়াছে । আমরা সেখানে দুই- 
তিন দিন থাঁকলাম। সময় খুব ভাল ভাবেই কাটল। 

কনফারেন্সের কাজকর্ম জামনি, ফ্রেণ্ট, ইংরেজী ও এসপারেন্টো-এই 
চার ভাষায় নিবহি হইত । জনৈক জামাণ যুবক, যাহার উল্লেখ পূর্বে 
কাঁরয়াঁছ, চারটি ভাষাতেই এমন পণ্ডিত ছিলেন যে কোনও একটি ভাষায় 
বন্তৃতা হইলেই তাহা শর্টহ্যাণ্ড বা সাঙ্কেতিক 'লাপতে সমস্ত 'লাঁখয়া 
ফোঁলতেন এবং তাঁহার নোট সামনে রাখিয়া আগাগোড়া বন্তৃতা বাঁক তিন 
ভাষায় তজর্মা করিয়া শোনাইয়া দিতেন। 

কনফারেন্সে যুদ্ধাবরোধা প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। স্থির হইল যে 
কনফারেন্সের পরে, কোনও প্রধান প্রধান স্থানে, কনফারেন্সের প্রাতিনাধরা 
গিয়া যুদ্ধবিরোধী বন্তুতা "দিয়া প্রচারকার্য চালাইবেন। সেখান হইতে 
কিছু দরে গ্রাটজ নামে শহর; সেখানে ডাঃ স্টাশ্ডিনাথ সস্ত্রীক বাস 
কাঁরতেন। "তান সেখানকার মেডিকাল কলেজের শিক্ষক ছিলেন। মহাত্মা- 

জাঁর সঙ্গে এই দম্পতির পত্রের আদান-প্রদান চলিত, যাঁদও ইহারা তখন 
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পর্যন্ত ভারতে আসেন নাই। আমি যখন ইউরোপে আস তখন মহাতআ্াজী 
আমাকে ইহাদের নামে এক পর্ন 'দিয়াছলেন, বাঁলয়াছলেন যে এঁ অগ্ুলে 
গেলে যেন ইহাদের সঙ্গে দেখা কার । যখন গ্রাটজেও যাওয়ার কথা হইল 
তখন আম তাঁহাদের জানাইলাম, গান্ধীজীর পন্রও পাঠাইয়া দিলাম। 
কনফারেন্সের কর্মকতাঁ ছিলেন ইংলশ্ডের শ্লীরনহম ব্লাউন। তাঁহার সঙ্গে 
আরও কয়েকজন প্রাতানাঁধ ভিয়েনা ও গ্রাটজ ঘাইবার জন্য নিষুন্ত করা 
হইল। ভয়েনাতে এক সভা হইল, তাহাতে সেখানকার প্রাসদ্ধ পাদ্রী 
শ্রীউদা সভাপাঁত হন। সেখানকার সভায় এমন 'কছ কিছু লোক আঁসয়া- 
ছিলেন যাঁহারা মাঝে মাঝে খুব গোল কাঁরতোছলেন। আম তাঁহাদের 
কথা বুঝিতে পাঁরতোছলাম না, তাই তাঁহারা ক বাঁলতেছেন ক 
চাঁহতেছেন তাহা বাঁলতে পাঁর না; কিন্তু ইহা তো বুঝিয়াছলাম যে 
ইহারা বিরুদ্ধ মতের লোক। এ সভায় ইহার চেয়ে বেশি 'কছ ঘটে নাই। 

পরের দিন আমরা গ্রাটজে গেলাম। সেখানে সন্ধ্যা পাঁচটায় 
পেশছিলাম। সাতটায় সভা হইবার কথা ছিল। স্টেশনে ডান্তার স্টাণ্ডি- 
নাথ তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের 
বাড়তে থাঁকতে 'নমন্ত্রণ কারলেন, আম তাঁহাদের সঙ্গে চালয়া গেলাম । 
অন্যান্য সঙ্গীরা অন্যত্র গেলেন, সন্ধান রাখ নাই। বুঝিয়াছলাম যে 

আবার দুই ঘণ্টা পরে তো দেখা ডান্তার স্টাঁণ্ডনাথের বাঁড় 
হইতে অল্পদূরেই সভাস্থল। তাঁহার বাঁড়তে হাতমুখ ধুইয়া কিছু 
খাইয়া তাঁহাদের দুইজনের সঙ্গে সঙ্গে 'নীর্দস্ট সময়ের ছু পূর্বেই 
সভায় রওনা হইলাম। সেখানে পেশীছয়া যে বড় হল-ঘরে সভা বাঁসবার 
কথা সেখানে গেলাম। এই ধরনের কোনও সভা আম কখনও দেখ নাই। 
একটা বড় হল-ঘর ছিল, সেখানে প্রায় চার পাঁচ শত লোক বাঁসতে পাঁরত। 
সমস্ত ঘর জ্যাঁড়য়া ছোট ছোট টোবল। প্রত্যেক টেবিলের চার ধারে পাঁচ- 
ছয় জন করিয়া লোক বসিয়াছিল। প্রত্যেক লোকের সামনে মদের গেলাস। 
প্রায় সকলেই সিগারেট বা সগার খাইতেছিল। সমস্ত ঘর ধুমাচ্ছন। 
ঘরের ভিতরে যাওয়ার জন্য একাঁদকে দরজা । ঘরের অন্য প্রান্তে, দেওয়াল 
ঘেশসয়া, কাঠের এক প্ল্যাটফরম, তাহার উপর পাঁচ সাতাঁট চেয়ার, আর 
একটা লম্বা টোবল রাখা হইয়াছে । এ প্ল্যাটফরমের এক কোণে নিকটে 
একটা ছোট-মতো দরজাও ছিল, তাহার খিল বন্ধ। আমরা ঘরের ভিতর 
ঢাঁকলাম। আমার পোষাক হইতেই হয়তো কেহ কেহ বুঝতে পাঁরয়া- 
ছিল যে যাহারা বন্তৃতা দিতে আসিয়াছে আমিও তাহাদেরই একজন। ঘরে 
ঢুকিতেই একজন জিজ্ঞাসা কারল, আমি কোন্ ভাষায় বন্তৃতা কারব-- 
জামমনি ভাষায়, না অন্য ভাষায় ঃ আম বাঁলয়া 'দলাম, আমি ইংরেজী 
জান, যাহা কিছ? বাঁলবার তাহা ইংরেজীতেই বাঁলব-যাঁদ সভা যাঁহারা 
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ডাঁকয়াছেন তাঁহারা ভাষান্তরের কোনও ব্যবস্থা কাঁরয়া থাকেন তবে আমার 
বন্তৃতার তমা কেহ না কেহ কাঁরয়া দিবেন। 

যেমন আমরা ঘরের মধ্যভাগে িয়াছ, অমান একাদকে শোরগোল 
শুরু হইল। আঁম ছু বাঁঝতে পাঁর নাই; কিন্তু উত্ত দম্পাত আমাকে 
বাঁললেন, বিরোধী পক্ষ গণ্ডগোল করিতেছে! আমরা তিনজন সোজা সেই 
মণ্টের দিকে চলিয়া গেলাম। প্রফেসর স্টান্ডিনাথ এ প্ল্যাটফরমের কোণের 
দরজার 1দকে অগ্রসর হইলেন। 1তি?ন উহা খুলতে চাহলেন, কিন্তু উহা 
ছিল বন্ধ। ইতিমধ্যে দশ-বার জন লোক ছহটয়া মণ্টের উপর চলিয়া, 
আ'সয়া আমার উপর ঘ্যাষ ও লাথ চালাইতে লাঁগল। উন্ত দম্পাত মাঝে 
পাঁড়য়া কিছ প্রহার নিজেদের উপর গ্রহণ কাঁরলেন। ইহাতে আক্রমণ- 
কারীদের মধ্য হইতে কেহ কেহ চেয়ার ফোঁলয়া ভাঙ্গল ও তাহার টুকরা 
টুকরা অংশ দিয়া আমার উপর প্রহার চালাইতে লাগল । দুভগা দম্পাত 
আহত হইলেন, তাঁহাদের মাথা হইতে রন্ত পাঁড়তে লাঁগল। আমিও আহত 
হইলাম। আমার মাথা হইতেও রন্ত পাঁড়তে লাগল। আমরা বুঝতেই 
পারলাম না যে কিসে কি হইল এবং কেন আমাদের উপর আবুমণ। তখন 
আমার মনে সহজেই এই ধারণা হইল যে এখন এখান হইতে নীচে অবতরণ 
করা উচিত। আঁম প্ল্যাটফরম হইতে লাফাইয়া নীচে পাঁড়লাম। নীচে 
যাহারা বাঁসয়াছিল তাহাদের কি ভাব, তাহা বাঁঝতেই পার নাই। ঘতক্ষণ 
আমাদের উপর আক্রমণ চাঁলতেছিল, কেহ উঠেও নাই, কু বলেও নাই। 
আমরা যখন নীচে নাঁময়া গেলাম তখনও কেহ কিছু বলে নাই। 
মধ্য দিয়াই আমরা দরজার 'দকে চাঁলয়া গেলাম। শুধু একজন 
আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিল, বাহরে আসিয়া প্রফেসর স্টাণ্ডি- 
নাথের সঙ্গে যেন কি-সব কথাবাতাঁ বালিতে লাগল । আমরা রন্তান্ত কলে- 
বরেই বাঁড় পেশছিলাম। সেখানে প্রফেসর প্রথমে আমার ঘা ধোয়াইয়া 

ইংরেজী কম জানিতেন, নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করা কিন হইত। 
আমি বুঝলাম, আক্রমণকারীরা যাহারা য্দ্ধ চাহে তাহাদের দলভুন্ত, 

তাই তাহারা যৃদ্ধাবরোধা প্রচার বন্ধ কারতে চাহে । আমার সঙ্গীদের 
কোনও সংবাদই আম পাই নাই। পরে শৃনিয়াছলাম, তাঁহারা প্ল্যাটফরমের 
ছোট দরজার নিকটে আমার অপেক্ষায় বাঁহরে দাঁড়াইয়াছলেন। তাঁহারা 
পরে জানিতে পারিলেন যে ভিতরে এই ঘটনা হইয়া গিয়াছে। সভা তো 
হইতেই পারিল না, তাঁহারাও চাঁলয়া গেলেন। আঁম পরের দিনই সকালে 
সৈখান হইতে ভিয়েনা রওনা হইলাম। আমাকে কিছ; দূর পর্যন্ত 
আগ্াইয়া দেওয়ার জন্য স্টাণ্ডিনাথ ও তাঁহার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে আঁসিলেন। 
তিনজনেরই মাথায় পাট বাঁধা । রেলযান্রীরা আমাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা 
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কারল। যখন ডক্টর স্টাঁণ্ডনাথ সব কথা জানাইলেন তখন একজন মাঁহলা 
তাঁহার গাঁঠার খুলিয়া আমাকে কিছ? আহার্য দলেন। কিন্তু উহা ছিল 
মাংসের তোর, আম লইতে পারলাম না। ডাক্তার ধন্যবাদ 'দিয়া তাঁহাকে 
সে-কথা জানাইয়া দিলেন। দৌখলাম, সুদূর বদেশেও সাধারণ লোকে 

িদেশীর প্রাত সেই মনোভাব পোষণ করে যাহা ভারতবর্ষে সর্বদা দোখতে 
পাওয়া যায়। এই ঘটনার 'ববরণ ংবাদপন্রে প্রচারত হইল। সেখানকার 
পত্র-পাঁন্রকা এবষয়ে টিপ্পনীও কারল। এখানে ভারতবর্ষ পবন্ত দংবাদ 
পেশছাইয়া গেল। মহাআ্সাজীও এদক ওাঁদক হইতে ?কছ: শ্বান,ত পাইয়া 
ছিলেন। আম তো সে-সময় কাহাকেও কিছ লাখ নাই। 1কণ্তু ডান্তার 
স্টাণ্ডিনাথ মহাআ্মাজীকে লাখয়া পাঠাইয়াছলেন। "তান ইয়ং হীণন্ডিয়া'তে 
সর্বপ্রথম পূরা ঘটনার বিবরণ ছাপাইয়া দেন। 
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সেখান হইতে আমি সোজা সুইজারল্যান্ড গেলাম। বড়ই ইচ্ছা ছিল ঘে 
গিয়া রোমা রোলার সঙ্গে দেখা কার। তাই ?তাঁন যেখানে বরাবর 
থাকতেন সেখানে গেলাম। কিন্তু সেখানে তাঁহার ভাগনীর সঙ্গে দেখা 
হইলে বুঝলাম যে তান গ্রীষ্মের জন্য কার্টীরগী পাহাড়ে িয়াছেন। 
সেখানে চলিয়া গেলাম। পথাঁট আত সূন্দর। রেল উপ্চু পাহাড়ের উপর 
ধীরে ধীরে চাঁড়য়া গয়াছে। অল্প একটু গেলেই বরফে ঢাকা পাহাড় 
নজরে আসে। আমি একটা হোটেলে গিয়া উঠিলাম। রোমা রোলাঁই 
সকল ব্যবস্থা কাঁরয়া 'দয়াছিলেন। দুই দিন সেখানে থাকিলাম। তাঁহার 
সঙ্গে দেখা হইল, কথাও হইল ॥ কিন্তু বিপদ এই যে তান ইংরেজন 
বাঁলতে পাঁরিতেন না, আমিও ফরাসী ভাষা বাঁঝতাম না! তান খ:াঁজয়া 
হোটেলে এক ইংরেজী-জানা লোক বাঁহর কাঁরলেন। কিন্তু তাহার বদ্যাও 
খাঁনকটা অনুমানের উপরেই চলিত। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া আঁম 
যতটা লাভবান হইতে চাঁহয়াঁছলাম ততটা হইতে পারলাম না। তান 
গ্রাটজের ঘটনার বিবরণ সংবাদপত্রে পাঁড়িয়াছিলেন। আমার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা 
মাথা ও হাত তিনি দোখলেন। সেখান হইতে রওনা হইয়া, সুইজার- 
ল্যাণ্ডের অন্যান্য শহর দেখিয়া আম লণ্ডনে ফিরিলাম। আম বর্ণ ওয়েল, 
'নিউশাটেল, লজান, ও জেনেভা শহর দেখিলাম। নিউশাটেলে এক ক্ষন্দ্র 
কিন্তু বিস্ময়কর ঘটনা ঘাঁটয়াছিল। আমি বাজারে বেড়াইতেছিলাম; এক 
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দোকানে হাতে কাটা সুতার কাপড় বিক্রয় হইতেছিল। আম সেখানে 
গেলাম । বিক্রয়ের ভার ছিল একটি মেয়ের উপর । সে ইংরেজী জানত । আম 
বখন হাতে কাটা সূতায় বোনা কাপড়ের কথা বাললাম সে আমার পোষাক 

দেখল, তখন সে বুঝিতে পারল যে আম 'হন্দুস্থানের লোক। ইহা 
জানয়া খুব আশ্চর্য লাগল যে সে শুধু গান্ধীজশীর নামই জানিত না, 
তাঁহার বিষয়ে যে-গ্রন্থ সে পাইয়াছিল তাহা পাঁড়য়াও ফোলয়াছল। সে 
আমাকে ম্যানকের এক দোকানের খবর দিল, যেখানে হাতে কাটা সূতার 
তৈরি কাপড় পাওয়া যাইত। তাহার নিজের দোকানে সুরক্ষিত পুরানো 
পুইস চরখার নমূনাও দেখাইল। উহা আমাদের দেশের পাঁখ চরকারই 
সমান, তবে উপ্চ্ চেয়ার বা টুলে বাঁসয়াও উহা চালানো যাইতে পারে। 
আঁম সর্ব প্রথম বুঝিতে পারলাম, গান্ধীজীর বষয়ে লাঁখত রোমা 
রোলরি পুস্তক কতখানি প্রচারকার্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছে! 

সুইজারল্যান্ডের শহরগূলি দোখতে দেখিতে প্যাঁরসে আঁসলাম। 
সেখানেও দুই একাদন থাঁকয়া শহর দেখিয়া লণ্ডনে আসিয়া পেসছিলাম। 

লণ্ডনে নিজের বাসায় সন্ধ্যা ছয়টা-সাতটার সময় আসলাম । আসতেই 
দেখি, সর অন্ধকার, কেহ কোথাও নাই। 'জজ্ঞসা করিয়া জানিতে 
পারলাম, আমার অনুপাঁস্থাততে ভয়ানক এক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। 
শ্রীসত্যরঞ্জনপ্রসাদ সিংহ, যান আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে একজন ছিলেন, 
একাঁদন কোথাও হইতে 'ফারবার সময়, ঠিক নিজের বাঁড়র সামনেই বাস 
হইতে নামেন, এবং রাস্তা পার হইবার সময়ে মোটরের ধাক্কা লাগিয়া 
অন্ঞ্ঞান হইয়া পাঁড়য়া যান। তাঁহার অবস্থা বড়ই খারাপ ?ছল। যেখানে 
তাঁহার চিকিৎসা চলিতোছল সকলে আঁসয়া সেই নার্স হোমে গেল। 

হাত-মুখ ধুইয়া আমিও তাড়াতাঁড় সেখানে গেলাম। আঘাত লাঁগবার 
পর হইতে তাঁহার আর জ্ঞান হয় নাই। আমি গিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান 
অবস্থাতেই দেখিলাম। অবস্থা উদ্বেগজনক ছিল। সেই রাত্রেই তাঁহার 
মৃত্যু হয়। 

আমার ইচ্ছা ছিল, মকদ্দমা শেষ হইবার পর লণ্ডন শহর দেখিব, 
অন্যান্য জায়গায়ও ছটা বেড়াইয়া দেশে ফিরিব। কিন্তু এই দুর্ঘটনায় 
সকলের মনই বড় উদাস হইয়া গেল। আমাদের সকলেরই ইচ্ছা হইল, যত 
তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষে ফিরিতে পাঁর। এখন সেখানে থাকিয়া কোনও 
কিছ্ দেখিতে মন একট;ও চাহিল না: তাঁহার মৃত্যুর পর দুই-তিন দিন 
ধারয়া সেখানকার করোনারের তদন্তের জন্য অপেক্ষা কারতে হইল। 
তিনি রায় দিলেন যে মৃত্যু হইয়াছে দূর্ঘটনাতে, কাহারও দোষে নয়, আর 
আমাদের শব "দয়া দিলেন। আমরা তাহা সেখানকার ক্লিমেটোরিয়ামে দাহ 
করিলাম। আমি সেই রান্লেই গ্রডনবরা চাঁলয়া গেলাম। সেখান হইতে 
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ফারয়া আমরা সকলে রওনা হইয়া আঁসলাম। লন্ডনে কিছু দৌখতে 
পারলাম না। এমন ক, ব্রিটিশ মউাজয়মেরও শুধু দর্শনমান্র হইল। 
ভিতরে গিয়া কিছ দৌখতে পারলাম না। 

লণ্ডন হইতে আমরা এই ভাবিয়া রওনা হইয়াছলাম যে মার্সেলস 
হইতে মুলতান জাহাজে উঠব); উহা অগস্টের শেষ সপ্তাহে একাঁদন রওনা 
হইবে কথা ছিল। মাঝখানে দশ-বারো দিন পাওয়া যাইত। ভাবলাম, 
এই দশ-বারো দিন ইউরোপের দেশগ্যীল দেখার কাজে লাগাইব। তখন 
হল্যাণ্ডে যুবকদের এক অন্তর-রান্্রীয় সম্মেলন হইবার কথা ছিল। 
আমি সেখানেও গেলাম। সম্মেলনে বাংলার ডাঃ সান্যালের সঙ্গে দেখা 
হইল। উহাও খানিকটা যৃদ্ধীবরোধী 'সম্মেলনই ছিল। উহাতেও অনেক 
দেশের যুবক আসিয়াছিলেন। একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে উহাতে 
আমোরকার অনেক প্রতিনাঁধ উপাঁস্থত 'ছিলেন। পবেক্তি সন্ত্রাসবর্গের 
যদ্ধাবরোধী সম্মেলন হইতে এখানে প্রাতানাধদের সংখ্যা অনেক বেশি 
ছিল: কিন্তু যতটা গাম্ভীর্য ও অন্তরের উৎসাহ সেখানে দৌখয়াছিলাম, 
তাহা এখানে পাইলাম না। এই সম্মেলনও কোনও শহরে না হইয়া এক 
গ্রামেই হইয়াছিল। আমরা সকলে কোনও বাঁড়তে না থাঁকয়া তাঁবুতে 
ছিলাম। ব্যবস্থা খুবই সাদাসিধা ধরনের ছিল। ঠক সময়ে সাইরেন 
বাজিত। সকলে নিজের নিজের গেলাস ও বিছানাপন্ন লইয়া এক বড় 
তাঁবুতে গিয়া উঠিতাম। সেখানে কাঠের বাক্স জ্যাড়য়া কাজচলা গোছের 
টেবিল ও বে? করা হইয়াছিল। সেখানে খাবার ও জলপান পাওয়া যাইত। 
পূনরায় সাইরেন বাঁজলে সকলে গিয়া সম্মেলনে উপাস্থত হইতাম । তখন 
সেখানে বক্তৃতা হইত। দোঁখলাম যে দেশ-দেশান্তরের সেই সকল যুবকদের 
সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও অন্তর-রাষ্ট্রীয় বিষয়েই গভীর অনূরাগ্ন। অত্যন্ত 
উৎসাহের সাঁহত রাষ্ট্রসংঘের মত প্রীতষ্ঠানের ও তাহাদের কার্যক্রমের 
সম্বন্ধে খুব তর্ক বা আলোচনা হইতে লাগল। কয়েকজন জামনিও 
তাহাতে যোগ দিলেন। অনূমান করিলাম, ওদেশে নজেদের মধ্যে মতভেদ 
আছে অন্যান্য দেশের গ্রাতীনাধদের গধোও সেখানকার সমস্যা সম্বন্ধে 
চিন্তাপদ্ধাতর পার্থক্য আছে। এই সাম্মলনে আমও বন্তুতা করিলাম। 
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সেখান হইতে আম বার্লন গেলাম। সেখানে আমার থাকার ও কাধ কলমের 
কিছ বর্ণনা দিলে ভাল হইবে। আম একটা দ্ুষ্টব্য-সূচী কাঁরয়া লইয়া- 
ছিলাম। তাহাতে জামনীর [তিনাট শহর রাখিয়াছলাম-বার্লন, িপ- 
জি ও ম্যনিক। ইটালিতে ভেনিস ও রোম এবং ফ্রান্সের দাক্ষণে নীস 
হইয়া মার্সেলসে পেশছিব, এইরূপ ভাঁবয়াছলাম। সময় এত কম ছিল 
যে ইহার বোৌশ ছু করা সম্ভব ছল না। এইসব শহরেও সমস্ত সময় 
দিতে পারি নাই। প্রায়ই রাব্রের গাড়িতে রওনা হইতাম। ওদেশের 
গ্াড়তে বৌশ ভাড়া দিলে শুইবার জায়গা পাওয়া যাইত। তাই আম 
এমন গাঁড় বাছিয়া লইতাম যাহা রান্রি দশটা-এগারটায় রওনা হইত, সকালে 
গিয়া গন্তব্যস্থানে পেপশছিত। ঘুমাইবার টিকিট লইয়া রান্রে আরামে 
গাড়িতে ঘুমাইয়া পাঁড়তাম। সকালে গাঁড়তেই হাতমূখ ধুইয়া তবে গাঁড় 
হইতে নামিতাম। স্টেশনে এমন গাঁড় বাছিয়া লইতাম যেখানে আরোহা- 
দের জিনিসপত্র তত্বাবধানে রাখা হইত। প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে টমাস কুকের 
প্রীতাঁনীধ পাওয়াই যাইত, শুধু লিপাঁজগে পাই নাই। 

বাললন স্টেশনে নামিয়া প্রথমে পারিচিত কাহাকেও দোঁখলাম না। 
কিন্তু যখন ট্যাঁক্সওয়ালার নিকট হইতে শুধু; ইশারা-ইঙ্গিতে ইংরেজী 
হোটেল খাঁজতে চেস্টা করিতোঁছ, তখন টমাস কুকের লোক নজরে পাঁড়ল। 
সে আমাকে লইয়া চলিল এক হোটেলে । ভাগ্যক্রমে হাঁরবাবুও সেই 
হোটেলে হাঁজর। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। দুই-তিন দন সেখানে 
থাকিয়া গেলাম। ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার্লন দোঁখলাম। সেখানে শ্রীবি, 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হইল। রুষের সঙ্গে তাঁহার কিছ সম্বন্ধ ছল। 
তান বাঁলতোছিলেন যে যাঁদ সেখানে যাইতে চাই তবে পাসপোর্টের ব্যবস্থা 
কাঁরতে পারিবেন। কিন্তু সময় কম বাঁলিয়া ইহা সম্ভব হইল না। বার্লনে 
আমি এমন এক রেস্তোরাঁতে গিয়া খাইয়া আসতাম যেখানে নিরামষ 
আহার পাওয়া যাইত। সেখানে লোকেরা ইউরোপের বড় বড় শহরের 
নিরামিষ রেস্তোরাঁর তালিকা দিল। সবগুলির নাম ও ঠিকানা ছাপাই ছিল। 
স্টেশনে নামিয়া এ কাগজ দেখাইলে আমি এই সব রেস্তোরাঁতে 'গয়া 
পেশছিতাম, সেখানেই ভোজন করতাম । ডিমের জন্য খানিকটা অসুবিধা 
হইত; কিন্তু আম দুই একটা শব্দ শাঁখয়া লইয়াছিলাম, এখন সব ভুলিয়া 
গিয়াছি, তাহাতে বূুঝাইয়া দিতাম যে ডমও আমার চলিবে না। 

লিপজিগে শুধু একদিন এছলাম। সেখানে টমাস কুকের প্রাতিনিধিকে 
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পাইলাম না। তাই নিজের বুদ্ধিতেই কাজ সারতে হইল। ইংলঘ্ড 
যাওয়ার পূর্বে কয় মাস ধাঁরয়া আমি লুই কুনের জল-চাকৎসা পদ্ধাত 
অনুসারে কঁটিস্নান (1 1১907) করিয়াছলাম, তাহাতে উপকারও হইয়া- 
ছিল। তাঁহার পুস্তকও ইংরেজীতে পাঁড়য়াছলাম। তাই ইচ্ছা হইল, 
নিজে গিয়া তাঁহার সাঁহত দেখা কাঁর। এইজন্য আঁম যান্রাসূচীর মধ্যে 
লিপাঁজগও রাখিয়াছিলাম। স্টেশন হইতে নাময়া সোজা তাঁহার 'চাকিংসা- 
লয়ে গেলাম। শ্ীনলাম তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহাও ?িক অদ্ভূতভাবে! 
তান কুল খাওয়ার খুব পক্ষে ছিলেন। বয়স বোৌশ হইয়া "গয়াছল। 
তাহা হইলেও ফল সংগ্রহের জন্য কোনও গ্াছে উঠ্তিয়াছিলেন, সেখান 
হইতে পাঁড়য়া যান। আঘাত বোৌশরকম হইয়াছিল, মৃত্যুমূখে পাঁতিত হন। 
তাঁহার ছেলে ছিলেন, তানি ইংরেজন জানতেন না বাঁললেই হয়। তাঁহার 
সাহত কোনও প্রকারে কথাবার্তা হইল। তান আমার জন্য স্নানাবাঁধ ও 
ভোজনাঁবাঁধর নিয়মাঁদ 'লাখিয়া দিলেন। ওখানেই একবার স্নান করাইয়া 
দেখাইয়াও দিলেন। এ নিয়মাঁদর খসড়া জান ভাষায় লেখা ছিল। 

আম তাহা হইতে কোনও উপকার পাইলাম না, ওখানে তাহা হারাইয়াও 
গেল। 

খাওয়ার সময়ে সেখানে এক রেস্তোরাঁতে গেলাম। সেখানে তো এক- 
জনও ইংরেজী-জানা লোক ছিল না! আম কষ্টে-সৃন্টে ভৃত্যকে কিছু 
বুঝাইবার চেষ্টায় ছিলাম। আমার থেকে কিছু দূরে এক টেবিলে একজন 
মাহলা খাইতে বাঁসয়াছলেন। তিনি ইংরেজী খুব ভালই জানতেন। 
[তিনি নিজে জাতিতে জার্মন ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বামী [ছিলেন আমে- 
রিকান, তিনি সে সময়ে আমেরিকায় গিয়াছিলেন। সেই মাহলা আমার 
সম্পূর্ণ সাহায্য করিয়াছিলেন। সেদন টমাস কুকের প্রাতানাধর কাজ 
তিনিই কাঁরয়া 'দিয়াছিলেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত শহরও 1তাঁন দেখাইয়া 
দিলেন। সন্ধায় রেলে চড়াইয়া দিলেন। এমন সহৃদয়তা সচরাচর দেখা 
যায় না। 

আমার যাত্রাসূচ অনুসারে ম্যুনকে গেলাম। সেখানে সেই প্রীসদ্ধ 
সেলর হোস দেখিলাম, যেখানে সর্বদা হিটলারের বন্তৃতা হইত। সেখান- 
কার প্রসিদ্ধ মিউজয়মও দৌখলাম, যেখানে বৈজ্ঞানিক বস্তুর সংগ্রহ আছে। 
ওখানে খজিতে খধাজতে সেই দোকান পরন্তি পেশীছিলাম- যেখানে 'নিউ- 
শ্যাটেলে আমাকে বাঁলয়াছিল যে হাতে-কাটা-সৃতায় বোনা কাপড় পাওয়া 
যায়। এমন কোনও কাপড় কিন্তু পাওয়া গেল না। 

ম্যুনক হইতে ভেনিসে গেলাম। অদ্ভূত শহর। ঘরে ঘরে সমদ্র। 
ঘর হইতে বাঁহর হইয়া নৌকাতেই বাহিরে যাওয়া যায়। নৌকা ছাড়া অন্য 
কোনও যানবাহন নাই। জলের মধ্যে প্রস্তর খণ্ডের উপর ঘর তৈয়ার 
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হইয়াছে। প্রাসদ্ধ যে গিজঘির আছে, সেখানে খানিকটা খালি জায়গা 
আছে। সেখানে সন্ধ্যাবেলা বেড়াইলাম। রাত-দশটা এগারোটায় হোটেলে 
গিয়া থাকতে চাহিলাম।; কিন্তু এত মশা যে মশারি লাগাইলেও থাকা কান 
হইয়া দাঁড়াইল। তাই গাঁড়র সময়ের পূর্বেই স্টেশনে চলিয়া আঁসলাম। 

রোমে দুই দিন থাকিলাম। টমাস কুকের লোকের ব্যবস্থায়, নূতন ও 
পুরাতন কীর্ত, দুই-ই খুব দেখিলাম। ইটালির দুই শহরেই সৈন্য- 
বিভাগের অনেককে এখানে-ওখানে যাইতে-আসতে দেখিলাম। মনে হইল, 
সৈন্যদল এখানে খ্মবই প্রবল। আমার যাওয়া এমন হইল যে যাত্রীদের 
ুষ্টব্য স্থান ভিন্ন আমি আর কিছ দোঁখতে পার নাই, কাহারও সহিত 
দেখা কাঁরতে পাঁর নাই। সময়ও 'ছল না, ব্যবস্থাও ছল না। প্রথম 
হইতে যাঁদ ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে কাহারও কাহারও সঙ্গে দেখা 
কাঁরতাম। সময় থাকলে ওদেশের অবস্থা জানবার জন্যও চেষ্টা করিতাম। 
কিন্তু এমনাঁট হইতে পারি না; দুখ থাকিল, কিন্তু উপায় ছিল না। 

অবশেষে মার্সেল্সে রওনা হইলাম। পথে নীসে জাহাজ হইতে 
নামিলাম। সেখানে ভাগলপ[রের দীপনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা 
হইল। কয়েক ঘণ্টা তাঁহার সঙ্গে থাঁকলাম। সেখানে নিকটেরই প্রীসদ্ধ 
কোঁসনোতে 'গিয়াও দোঁখলাম, যেখানে লোকে গিয়া জয়া খেলে। এই 
সকল দৌখতে প্রাণ চাঁহল না। শীঘ্র মার্সেল্সে চলিয়া গেলাম। পরের 
দিন জাহাজে ওঠার কথা। হরিবাবুর সাঁহত দেখা হইয়া গেল। সমস্ত 
রাত এক হোটেলে থাঁকলাম। পরের দিন 'মুূলতান' জাহাজে উীওলাম। 
জাহাজ ভারতবর্ষাভিমূখে যান্রা করিল। এবার আট-দশজন একন্র যাইতে- 
ছিলাম, তাই জাহাজে কোনও প্রকারের অসুবিধা হয় নাই। আমার শরাঁর 
কছুটা খারাপ হইয়া গিয়াছল। দুই-এক 'দিন সমুদ্রের হাওয়া লাগতেই 
আবার হাঁপানি হইল। কিন্তু তাহা তাড়াতাঁড় সারয়াও গেল। সেপ্টেম্বরের 
দ্বিতীয় সপ্তাহে আমরা বোম্বাইয়ে জাহাজ হইতে নামিলাম। জাহাজে 
কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। ঢাকা বি*বাঁবদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর 
স্যর ফল হাগ এ জাহাজে ফিরিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়া 
গেল। জাহাজে সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে কথাবাতাঁ হইত। 
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বোম্বাইয়ে জাহাজ হইতে নাঁময়া সোজা আমেদাবাদ চালয়া গেলাম। 
সেখানে দুই-এক দন থাকিয়া পুনরায় পাটনায় ফিরিলাম। আমার অনূপ- 
স্থিতিতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইয়া গিয়াছে--(১) বারডোলতে 
ভূমির উপর খাজনা বাড়াইবার জন্য সত্যাগ্রহ, আর (২) দেশের জন্য সকল 
দল মিলিয়া বিধান প্রস্তুত করিবার জন্য নেহরু-কাঁমটি গঠন। বারডোলর 
সত্যাগ্রহ খুবই সফল হইয়াছিল। সরকার তাঁহাদের দিক হইতে সর্ব- 
প্রকারে উহা দমন করিতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন। লোকেরাও উৎসাহ করিয়া 
পীড়ন সহ্য করিল। দমন রোধ কাঁরতে জনসাধারণ সম্পূর্ণ সফল হইয়া- 
ছিল। গান্ধীজীর আশাবাদ ও সাহায্য তো ছিলই, কিন্তু আন্দোলন পাঁর- 
চালনার সমস্ত ভার প্রকৃতপক্ষে সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের উপরই ছিল। 
[তিনি তীক্ষবব্াদ্ধ, ধৈর্য, নিভর্টকতা ও পাঁরশ্রমের সাঁহত এই আন্দোলন 
চালাইয়াছলেন। সকল দলের লোকেই উহা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ আন্দোলন 
বাঁলয়া ব্াঝয়াছল। সকলে সাহায্যও করিয়াঁছল। সরদার গুজরাটের 
বাহির হইতে লোক আসা বারণ করিয়া 'দিয়াছলেন। তাই অন্য দেশের 
কমাঁরা বাহির হইতেই যতটা সম্ভব সাহায্য কাঁরতোছল, কেহ সে স্থানে 
যায় নাই। সমস্ত দেশের সম্মুখে সত্যাগ্রহের এক নিদর্শন রাহয়া গেল। 
লোকেরা ব্াঝতে পারল যে সংগঠন ও ত্যাগ ঘথেন্ট থাঁকলে আহংস 
সত্যাগ্রহের দ্বারা প্রবল সরকারকেও দমনে রাখা যায়। যে-আদর্শের সন্ধান 
লোকে ১৯২১ সাল হইতেই কাঁরতোছল সরদার একটি তালুকে তাহা 
প্রত্যক্ষরূপে দেখাইয়া দলেন। ইহার পর লোকে এই কথাই ভাবিতে আরম্ভ 
কাঁরল যে সমস্ত দেশকে ক কাঁরয়া বারডোলি কাঁরয়া তোলা যায়। এই 
সত্যাগ্রহ দেশে নবজনঁবনের সণ্টার কারল। পরে যে-সত্যাগ্রহ ১৯৩০ সালে 
হইল, তাহার ভূমিও প্রস্তুত করিল এই সত্যাগ্রহ। 

মান্দ্রাজ কংগ্রেসেই এক কাঁমাঁট 'নযুস্ত হইয়াঁছল। তাহার উপর ভার 
দেওয়া হইয়াছিল, সর্বদলের নেতাদের একত্র কাঁরয়া এক পাঁরকজ্পনা প্রস্তৃত 
করা হউক। সকলেই তো সাইমন কমিশন বজন করিয়াছে কিন্তু তাহা 
নিজের কাজ করিয়াই যাইতেছিল। মনে হইয়াছিল, যতক্ষণ নিজেরা 
কোনও পাঁরকজ্পনা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ না-কার, ততক্ষণ লোকে 
বাঁঝবে যে আমরা শুধু নকলনবাীশ, গঠনমূলক কাজ কিছ কারতে 
পার না। তাই এই কামাট সকল দলের লোকের সাহায্য পাইল। 
পণ্ডিত মাঁতলাল নেহরু ছিলেন ইহার প্রযোজক, তাই ইহার নাম 
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নেহরু-কাঁমিটি। এই কাঁমাট পাঁরকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিল। সকল 
দলের প্রাতানাধরা, কিছ? কথা বাদ দয়া অধিকাংশ কথাতো স্বীকারও 
করিয়াছিল। এখন এই পাঁরকজ্পনা কংগ্রেসের বার্ষক আঁধবেশনের সময় 
এক সর্বদল-সম্মেলনে 'বাঁধবদ্ধভাবে গ্রহণ কারবার কথা ছল। ডিসেম্বরে 
কংগ্রেসের আঁধবেশন কাঁলকাতায় হইবে । পাঁণ্ডিত মাতিলাল নেহরু লভা- 
পাঁত নিবাচিত হইলেন। নেহরু-রিপোর্টের উপর সমস্ত দেশ জ্যাড়য়া 
আলোচনা হইতোঁছল। সমস্ত চিন্তাশীল ব্যন্তি এবিষয়ে নিজের নিজের 
মত বিবৃত কাঁরতে যাইতেছেন। পাঁরকজ্পনা রচিত হইয়াছিল ওপাঁন- 
বেশিক স্বরাজই ভারতের আদর্শ ইহা মানয়া লইয়া । এইজন্য কংগ্রেসের 
যে-সকল সভ্য পূর্ণ স্বরাজের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট 
হইতে পারলেন না। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জওহরলাল নেহর;, 
সুভাষচন্দ্র বস ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। 

আম দেশে ফিরিয়া আসবার 'কছাদন পরে, শীত আরম্ভ হইতেই, 
সাইমন কমিশন আবার ভারতবর্ষে ফারয়া আঁসল। যে সব প্রদেশে 
তখনও যাওয়া সম্ভব হয় নাই সেই সকল স্থানে যাইতে আরম্ভ কারল। 
কাঁমশন বজন ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায় যোগ 
'দিয়াছিলেন। পুলিশ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের উপর লাঠি চালাইয়াছল। 
পুলিশের লাঠিতে পূজ্য লালাজীর খুব আঘাত লাঁগয়াছিল। তিনি 
অসংস্থ হইয়া পড়েন, আর ভাল হন নাই। এরুপ অনুমান হয় যে এ 
লাগির প্রচণ্ড আঘাতেই কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। কমিশন 
যন্তপ্রদেশে গেলে সেখানেও বিক্ষোভকারীদের উপর পালিশ লাঠি চালায়। 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুরও চোট লাগয়াছিল। এইরূপে এই কাঁমশন 
পুলিশের লর্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশভ্রমণ কারতেছিল। এখন তাহাদের 
পাটনায় আসার দিন 'স্থর হইয়া গেল! 

আমার অনুপস্থিতিতে দুইটি গুরত্বপূর্ণ ঘটনা ঘাঁটয়াছিল। “সার্চ 
লাইট' পা্রকার বির্দ্ধে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপাঁত স্যর কুর্টনে টিরেল 
আদালতের মানহানির মামলা চালাইয়াছলেন। পাটনা হাইকোর্টের প্রধান 
বিচারপাঁত স্যর ডসন মিলার এঁ বংসর পেনসন লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। 
তিনি অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির অথচ স্বাধীন 'বিচারবাদ্ধিসম্পন্ন জজ 'ছিলেন। 

বিচার খুব ভাল হইত। সকলে তাঁহার প্রীত সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার 
যাওয়ার পর ইংলণ্ড হইতে নূতন 'বিচারপাঁতি আসলেন, 'িতনি লোকের 
সঙ্গে আলাপে ও ব্যবহারে অবশ্য খুব ভাল ছিলেন, কিন্তু মেজাজ ছিল 
বড় একগঃয়ে এবং সর্বদাই রায় দিতে গিয়া ভুল কারতেন। ইহার এক 
রায়ের উপর সার্চলাইট কঠোর মন্তব্য করে। সেজন্য তাহার বিরুদ্ধে 
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মামলা রূজ? হইল। মামলার গুরুত্ব এত বৌশ হইল ষে প্রয়াগ হইতে 
মাতিলাল নেহরু ও স্যর তেজবাহাদুর সপ্র: এবং কাঁলকাতা হইতে শ্রীশরৎ- 
চন্দ্র বস ওকালাতি কাঁরতে আসেন। কয়েকাঁদন ধাঁরয়া পাটনায় খুব গণ্ড- 
গোল। শুনিলাম বন্তৃতাগ্চীলি হইয়াছিল খুবই সুন্দর ও জোরালো । 

শেষে 'সার্চলাইটের' কিছু সাজা হইল। ইহাতে শাক্ষত জনসাধারণের 
মধ্যে বিশেষত উকিল মহলে প্রচুর উত্তেজনা দেখা দিল। 

অন্য ঘটনাটি গয়া জেলাবোর্ড সম্বন্ধে। সেখানে শ্রীঅন:গ্রহনারায়ণ 
গসংহ ছিলেন চেয়ারম্যান। প্রথমে বলা হইয়াছে যে প্রাদোশক কাউীন্সলের 
নিবচিনে কংগ্রেস স্যর গণেশ দত্ত সিংহের বিরোঁধতা করিয়াছল। 'তাঁন 
১৯২১ হইতেই মন্তী হইয়া আসতেছিলেন, এবং মন্ত্রী হিসাবে সমস্ত 
মিউানাসপ্যালাট ও জেলা বোর্ড দেখাশুনা কাঁরতেছিলেন। 'বরোধের 
বহর দেখিয়া [তিনি চার জায়গা হইতে প্রার্থ+ দাঁড়াইয়াছিলেন। সমস্ত 
স্থানেই কংগ্রেস-প্রার্থীরা তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। একটি কেন্দ্রে, গয়ায়, 
অন্য একটি ভদ্রলোকের জন্য, যান নিজেকে কংগ্রেসের সাহত সহানুভূতি- 
সম্পন্ন বালয়া পরিচয় দিতেন, প্রার্থী দাঁড় করানো হয় নাই। শেষে সেই 
স্থান হইতে এ ভদ্রলোকাঁটকে সরাইয়া স্যর গণেশ দত্ত 'নর্বাচিত হইয়া 
গেলেন। 

এই 'নব্চনের আর একাঁটি ঘটনা। বেগুসরাই অণ্চল হইতেও স্যর 
গণেশ দত্ত প্রার্থি ছিলেন। স্যর গণেশ দত্ত নিজে ভূমিহার ব্রাহ্মণ, উচ্চ 
জাতির খুব ভাল পাঁরবারের লোক। সেই কথা মনে কাঁরয়া তান সেখান 
হইতেও দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসী প্রা্থাও ভূমিহার ব্রাহ্মণই ছিলেন। 
তথাপি জাতির মধ্যে স্যর গণেশ দত্তের, খ্যাঁত নানা কারণে যথেন্ট ছিল। 
আমি নিবচিন উপলক্ষে সেখানে গেলাম। খুব বড় সভা হইল। স্যর 
গণেশ দত্তের সমর্থকরাও আঁসল। তাহারা আমাকে প্রশ্ন করিল, স্যর 
গণেশ দত্তের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী কেন দাঁড় করানো হইয়াছে ? তাঁহারা 
স্যর গণেশ দত্তের সব কথাই বাঁলল, তাহার প্রধান কথা ইহাই ছিল যে 
[তান যখন হইতে মন্নী হইয়াছেন তখন হইতে তানি তাঁহার 'নজ বেতনের 
অল্প অংশই নিজের খরচের জন্য লইতেন, অধিকাংশ পরোপকারে দান 
কাঁরতেন। কথাঁট সত্য। 'তাঁন কয়েক লক্ষ টাকার ট্রাস্ট গঠন কাঁরয়া আঁতি 

খুব অনুরাগী ছিলাম ও প্রশংসা করিতাম। কিন্তু এ সকল সত্তেও 'তাঁন 
কংগ্রেসের কার্ক্রমের সাহত একমত ছিলেন না. শুধু এই জন্যই তাঁহার 
বিরোধিতা করিতে হইল। আম সভায় বাঁলয়াছলাম যে, কংগ্রেস সমস্ত 
দেশের প্রাতজ্ঠান, যাঁদ স্যর গণেশ দত্ত তাহার অধীনে কাজ কাঁরতে স্বীকার 
করেন, তবে কংগ্রেসী প্রার্থীকে সরাইয়া লইয়া যাইব, কিন্তু এত বড় 



৩৬৮ আত্মকথা 

প্রাতন্ঠান কোনও ব্যন্তিবিশেষের মান রক্ষা করিবার জন্য স্থান ছাড়িয়া 
দিতে চায় না। আম তাঁহার সমর্থনকারীদের একথাও বাঁলয়াছিলাম যে 
আম আরও এক দন থাকব, ইতিমধ্যে তাঁহারা স্যর গণেশ দত্তকে ডাকুন। 
অথবা তাঁহার পন্র বা তার আনাইয়া লউন, যাহাতে তিনি আমার শর্ত গ্রহণ 
করেন, তাহা হইলে আঁম কংগ্রেসী প্রার্থীকে সরাইয়া লইব। সভায় 
আঁধকাংশ লোক তাঁহারই স্বজাতি, তাহাদের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ ভরসা 
ছিল। আমার কথা তাহারা সকলেই খুব পছন্দ কাঁরল। আম সেখানে 
থাঁকয়াও গেলাম, কিন্তু তাঁহার লোকেরা আর ফিরিয়া আসিল না। 
দেখলাম, সেখানকার লোকেরা পুরাপুরি কংগ্রেসের পক্ষেই হইয়া গেল। 

নিজে বিনা প্রাতিদ্বন্দিতায় নবচিত হইবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। 
এ ব্যাপার তো হইয়া গিয়াছল; কিন্তু তাঁহার মনে কংগ্রেসের প্রাতি 

খুব রাগ ছিল, তিনি যতাঁদন সাধারণের কাজ কাঁরতেছিলেন কখনও তাহা 
ভুলিতে পারেন নাই। গয়া জেলা বোর্ডে তাঁহার সেই বন্ধুকে চেয়ারম্যান 
করিবার কথা ছিল যিনি নিজে সায়া গিয়া তাঁহাকে মন্ত্রী করিবার সুযোগ 
গদয়াছিলেন। তাই তান নানা উপায়ে সেখানকার চেয়ারম্যান শ্রীঅন:গ্রহ- 
নারায়ণ সংহকে সরাইয়া দলেন_ এমন কি তাঁহাকে সভ্যপদ হইতেও 
বণ্চিত করিলেন। আম ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া এই ষড়যন্ত্র দেখিলাম, 
আমার খুবই রাগ হইল। আমাদের সমস্ত কংগ্রেস বন্ধুই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ 
হইলেন। আমাদের মনে ইহাও আশংকা ছিল যে সেই সময়ে দেশে সাইমন 
কমিশন ভ্রমণ কাঁরতেছিলেন, তাহারা একথাও জানতে চাহতেছিল যে 
সামান্য কিছু আঁধকার যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও ভারতবষাঁয়েরা 
কতদূর সততা ও সফলতার সাঁহত প্রয়োগ কাঁরতেছে। বিহারের যে-জেলা- 
বোর্ডে সব চেয়ে বেশি আয় হইত তাহাকে এই প্রকারে অযোগ্য প্রমাণ 
করিবার চেস্টা, আমাদের মনে হইয়াছিল এইজন্য করা হইয়াছিল যে সাইমন 
কমিশনের সামনে গভর্নমেন্ট ইহাও আমাদের অযোগ্যতার দৃ্টান্তস্বরূপ 
উপাঁস্থত কাঁরতে পারেন। এজন্য সমস্ত প্রদেশে যথেম্ট আন্দোলন হইল । 
গয়াতে সভা হয়। আঁমও সেখানে গেলাম। সেখানে আমার বন্তুতা তীঁর- 
ভাষায় হইয়াছিল, পূর্বে কখনও তেমন হইয়াছিল কি না সন্দেহ। জেলা- 
বোর্ডের বিরুদ্ধে যে-সব আভযোগ করা হইয়াছিল, কংগ্রেসের দিক হইতে 
আমরা তাহার তদন্ত করাইলাম। সমস্ত আভযোগ ভীত্তহনীন বাঁলয়া 

দেখিতে পাইলাম। তখন প্রাদোশক কনফারেন্সের আঁধবেশন করাইবার 
কথা হইল। তাহা হইল পাটনাতেই। অন্যগ্রহবাবূকে তাহার সভাপতি 
করা হইল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপাঁতি হইলেন শ্ত্রীসচ্চিদানন্দ সিংহ 

মহাশয়। এই কনফারেন্সের দিন সাইমন কাঁমশনের পাটনায় পেপছাইবার 



সাইমন কাঁমশনের পুনরাগমন ৩৬৯ 

দুই একাদন পূর্বে নিধারত হইল। মনে করা হইল যে যাহারা কন- 
ফারেন্সে আসবে তাহারা কাঁমশনের বরুদ্ধে যাইবে, তাহারা কামশনের 
বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রদর্শনেও যোগ দিতে পাঁরবে। কনফারেন্স সফলতার 
সাঁহত শেষ হইল। পরের দিন সকালেই সাইমন কাঁমশনের স্পেশ্য।ল ট্রেনে 
আসবার কথা । 

শহানয়াছলাম স্পেশ্যাল ট্রেন পানা জংশনে [বশেন প্লগা৪ফরমে লাগানো 
হইবে, যেখানে 'প্রন্স অব ওয়েল্সকে নামানো হইয়াঁছল। তাহা ঠক 
হাঁডর্জ পাকেরি সামনে পড়ে । সেখানে, হাঁডিঞ্। পকেরি সামনে, কাঠেন 

মজবুত খধাঁট গাঁড়য়া জনসাধারণের ভিড় আঢকাইবার জন্য ব্যবস্থা করা 
হইয়াছল। আমরা পাঞ্জাব ও যু্তপ্রদেশে লালা লাজপত রায় ও পাঁণ্ডত 
দওহরলাল খেহরুর মত নেতাদের উপর লাঠ ঢালাইবার কথা জানিয়া- 
ছিলাম। ইহাতে আমরা মোটেই আশ্চর্য হই নাই । বাঁঝয়াছলাম, বিক্ষোভ 
প্রদর্শনের সময় কিছু কছু খুনখারাঁপি হইবেই। কিন্তু জনসাধারণের 
উৎসাহ ছিল সমাধক, তাহার ছু আভাস আমরা প্রাদেশিক সম্মেলনে 
পাইয়াছিলাম। 

সেহীদন সন্ধ্যায় সচ্চিদানন্দ ?ীসংহ আমাকে তাঁহার বাঁড়তে ডাকাইয়া 
লইলেন। সেখানে গিয়া দৌখ, পাীলশের ইনস্পেক্টর ' জেনারেল মিঃ 
সোয়েনও উপাঁস্থত। তান আমাকে বাঁললেন, তাঁহার কথামত শ্রীঘু্ত 

সিংহ আমাকে সেখানে ডাকাইয়াছেন এবং আমার সঙ্গে সাইমন কমিশন 
সম্বন্ধে কথা বাঁলতে চাহেন। পাঞ্জাব ও যত্তপ্রদেশে যাহা হইয়াছে 
শবহারেও সেইরূপ হয়, ইহা তিনি চাহেন না, ইহাতে উভয় পক্ষেরই দুনমি। 
1তাঁন এমনও বাঁললেন যে পাঁলশ ও বক্ষোভধারীদের মধ্যে সংঘর্ষ না হয় 
এমন কোনও উপায় যাঁদ বাহির করা যায় তবে ভাল হয়। আম বাঁললাম, 

জনতা নিরস্ত আছেই, উহা সম্পূর্ণ আহংসই থাকবে, যাহা কিছ হইবে 
তাহা আপনাদের দিক হইতেই। তানি ভরসা দিলেন, এরূপ হইতে তান 
দিবেন না; কিন্তু আশঙকা প্রকাশ করিলেন, ভিড় বাঁড়লে কোথাও কোনও 
দলকে যাঁদ কেহ বাজে বাঁকয়া দেয় বা মেজাজ দেখায়, তাহা হইলে তাহার 
প্রভাব সমস্ত জনসাধারণের উপর পাঁড়তে পারে-তাহা কেহ বন্ধ কাঁরতে 
পারবে না_তাই ভিড় বাঁড়তে 'ঈদলেই বিপদ। আম পাঁরচ্কার বাঁলয়া 
দিলাম যে ইহা বন্ধ করা যাইবে না। তান প্রশ্ন কাঁরলে ইহাও বাঁললাম 
যে হয়তো হাজার দশেক লোক জামবে। আম ভয়ে ভয়ে সংখ্যা কম 
কঁরিয়াই বাঁললাম, কারণ সেই ডিসেম্বরের শতে সকালে সাড়ে ছয়টায় 
গাঁড় আসে, আমার ভয় ছিল যে শহরের লোকেরা তখন বোশ সংখ্যায় 
জমায়েত হইতে পারবে না। শেষে তিনি বাঁললেন যে, ভিড় যাঁদ হয়ই 
তবে এমন উপায় 'ি কিছ হইতে পারে না যে উভয় পক্ষের লোক একন্র 

ঘ২৪ 



৩৭০ আত্মকথা 

না হয়, পৃথক পৃথক থাকে? আম খুশি হইয়া একথা স্বীকার করিয়া 

লইলাম আর বাঁলয়া দিলাম যে পথের এক দিকে থাকুক অভ্যর্থনাকারীর 
দল, অন্যাদকে বিরোধীঁর দল। এই প্রস্তাব তাঁহার খুব ভাল লাগিল, 
আমারও লাগল-বিশেষ কারয়া এইজন্য যে এইভাবে একথাও পাঁরজ্কার 
হইয়া যাইবে যে অভ্যর্থনাকারীরা সংখ্যায় কত কম আর বক্ষোভকারদের 
সংখ্যা কত বৌশ। কথা 'স্থর হইয়া গেল। আম বাঁলয়া দিলাম, 
আমাদের কোনও লোক কাগের তৈরী সীমানার ওঁদকে যাইবে না-আমরা 

শহরের দকে রাস্তার উত্তরে যাইব, আর প্রাতিপক্ষ রাস্তার দাঁক্ষণে রেলওয়ে 
লাইনের ধারে থাঁকবে। 

পরের দন রাত থাকতেই প্রায় তিনটায় আমরা উঠিলাম। সমস্ত 
শহরে প্রভাতফোঁর আরম্ভ হইল। ভিড় স্টেশনের দিকে ছড়াইয়া পাঁড়ল। 
ছয়টা বাজিতে বাজিতেই প্রায় পণচশ 'ন্রশ হাজার লোকের ভিড় আমাদের 
হাতার সীমানার মধ্যে আসিয়া পাঁড়ল। ওধারে কিছ কিছু লোক মোটরে 
চাঁড়য়া আসয়াছিল, কয়েকটা লাঁর শহরের লোকদের জুটাইয়া আ'ঁনবার 
জন্য ঘরিতেছিল: 'কন্তু হয়তো দেড় শ দুই শ লোক ওাঁদকের সীমানায় 

হইবে, তাহাদের আঁধকাংশ সরকার চাকুরিয়া আর তাহাদের চাপরাশি 
প্রীত! এমনও দেখা গেল যে কেহ কেহ তাহাদের ল'রিতে চাঁড়য়া আঁসল 
আর এীদকের সীমানায় গেল, কিন্তু যখন উহারা বুঝিতে পারল যে 
এটাই হইল অভ্যর্থনাকারীর দল, আর বিরোধী দল রাস্তার ওপারে, তখন 
সোজা ওখান হইতে বাঁহর হইয়া এঁদকে চালয়া আসল । আম সেখানে 
আমাদের লোকদের সামনে ঘোরা ফেরা কাঁরতে ছিলাম, কাঠের খাট হইতে 
তাহারা যে মান্র দুই হাত বাহরে। সেখানে মিঃ সোয়েনের সঙ্গে দেখা 
হইল। তানি এই ব্যবস্থায় সন্তোষ জ্ঞাপন কাঁরয়া আভনন্দন কাঁরলেন। 

কি না। তিনি বলিলেন, তাহা হইতে অনেক বেশি লোক আসিয়াছে ! 
যখন আম তাঁহাকে, দুই পক্ষের লোক দুই দিকে থাকিবে, এরূপ ব্যবস্থা 
মানয়া লইবার কারণ বুঝাইয়া বাললাম, তখন "তান খুব হাঁসলেন। 
এইভাবে, বড়ই আনন্দ ও তৃপ্তর সঙ্গে বিক্ষোভ প্রদর্শন হইল। কালা 
ঝাণ্ডা দেখানো ও “সাইমন, গো ব্যাক ধৰাঁন করা ছাড়া অন্য কিছ হয় নাই। 

এই বিক্ষোভ প্রদর্শনে সমস্ত প্রদেশের কংগ্রেসের লোকেরা বিপুল 
সংখ্যায় যোগ "দয়াছল। তাহারা যখন 'ানজ নিজ স্থানে 'ফাঁরয়া গেল 
তখন এই উৎসাহপূর্ণ বিক্ষোভের কথা সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গেল। সমস্ত 
প্রদেশে উৎসাহ উাঁলয়া উঠিল। কয়েক দন ধাঁরয়া পথে ঘাটে বুঝিয়া 
না-বুঝয়া ছোট ছোট ছেলেরাও "গো ব্যাক সাইমন, চীৎকার কাঁরত। 
এ'দকে এই প্রকার কারণে দেশে নব জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগল । 



কাঁলকাতা কংগ্রেস ও সর্বদল সম্মেলন ৩৭১ 

মনে হইতে লাগল, ১৯২১ সালের দিন বাঁঝ আবার 'ফাঁরয়া আসল। 
ইতিমধ্যে কলিকাতায় কংগ্রেসের আঁধবেশন ও সর্বদল সম্মেলনের দিন 
আসিয়া গেল। সর্বদল সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ডাঃ আনসার, আর 
কংগ্রেসের, পাণ্ডত মাঁতলাল নেহরু । 

কলকাতা কংগ্রেস ও সর্বদল সম্মেলন 

আম সর্বদল সম্মেলনে যোগদান কাঁরলাম বটে, 'কন্তু প্রথম হইতে সব 
কথা জানতাম না, এজন্য সেখানে 'বশেষ কোনও কার্য কারতাম না। মনে 
আছে, একাঁদন রাত্রে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কোনও কোনও দিক লইয়া 
কথা হইতে লাগল । রাঁতিমত সম্মেলন নয়, কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক 
ছিলেন। মিঃ জন্না, ঘতদ,র মনে পড়ে, সেখানে দুইটি কথার উপর খুব 
জোর দিয়াছলেন। তিনি চাঁহয়াছলেন যে কেন্দ্রীয় পাঁরষদে মুসলমান- 
দের জন্য এক-তৃতীয়াংশ স্থান সুনিশ্চিতভাবে সংরাঁক্ষত থাকিবে, আর 
যে-সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় শাসনতন্দকে বিশেষ আঁধকার দেওয়া হইয়াছে 
সেগ্ালর সম্বন্ধে প্রদেশ পূর্ণ আধকার 'ফাঁরয়া পাইবে। আমার মনে 
আছে, এই সব কথা লইয়া অনেক রান্র পর্য্ত তর্ক চলিতে থাকে, কন্তু 
লোকে এই দাঁব স্বীকার কারল না। বরোধাীদের মধ্যে সবচেয়ে জবর- 
দস্ত মনে হইয়াছল শ্্রীযুস্ত জয়াকরকে। তাঁহার সঙ্গে 'হন্দুসভার 
লোকেরাও ছিলেন, 'কন্তু বস্তা তানি একাই। শেষ পর্যন্ত কোনও মীমাংসা 
হইল না। সম্মেলনে এই নাতি পাঁলত হইয়াছিল যে, যে-কথায় সকলে 
একমত হইবে না তাহার সম্বন্ধে কাহার কি মত তাহা 'লাপবদ্ধ করিতে 
হইবে। প্রকাশ্য সম্মেলনে মৌলানা মোহম্মদ আলীও কিছু সংশোধন 
প্রস্তাব আঁনলেন, লোকে ভোটাধকো তাহা নামঞ্জুর কাঁরয়া দল। এই 
ভাবে সম্মেলন নিজের কাজ তো শেষ করিল: কিন্তু প্রকাশ হইয়া পাঁড়ল 
যে মুসলমানদের সঙ্গে বোঝাবুঝি হয় নাই। ইহার ফলে এই সম্মেলন 
শেষ হইতেই মৃুসলমানদেরও এক সর্বদল সম্মেলন হইল, তাহাতে কংগ্রেস 
মুসলমানও অনেকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার মধ্যে প্রধান ছি:লন 
আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মৌলবাঁ মোহম্মদ কাফন প্রভতি। এই সময় হইতেই স্পচ্ট 
ভাবে মুসলমানদের এক প্রভাবশালী দল কংগ্রেস হইতে খাঁসয়া পাঁড়ল। 
এইভাবে, যে-সমস্যা সমাধানের জন্য সম্মেলন আহত হইয়াছিল তাহা 
আরও জটিল হইয়া গেল, তাহার কুফল পরে আরও দৃম্টিগোচর হইল। 



৩৭২ আত্মকথা 

ইহার পরেই 'মঃ জিন্না মুসলমানের দিক হইতে নিজের চোদ্দ দফা দাঁব 
পেশ কাঁরলেন, এবং বাঁললেন, কোনও প্রকার বোঝাপড়া করিতে গেলে 
সর্পপ্রথমে এ দাবি মানিয়া না লইলে চলিবে না। 

ওঁদকে কংগ্রেসে নেহরু-রিপোর্ট লইয়া '্বরাজে'র সংজ্ঞা ক হইবে সে 
বষয়ে অনেক মতভেদ দেখা গেল। পূর্বে বলা হইয়াছে, পণ্ডিত জওহর- 
লাল, সুভাষবাবূ, শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার প্রভৃতি চাঁহতোছলেন, পূর্ণ 
স্বরাজকেই কংগ্রেসের লক্ষ: বাঁলয়া স্বীকার করা হউক। আর সকলে শদধু 
ক্বরাজ' কথাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, ভাবিতোছিলেন যে কথাটা আমাদগকে 
পুরা সুযোগ দিতেছে, সময় আসলে আমরা 'স্থর কাঁরতে পারব যে 
উপ?নবোৌশক স্বরাজই খুশী থাকিব না পূর্ণ স্বাধীনতাই লইব। ওপ'ন- 
বোঁশক স্বরাজকেই লক্ষ্য স্বীকার কারয়া নেহরু-রিপোর্ট তৈয়ার করা হয়। 
অন্য কছ; হইতেও পারত না: কারণ উহা তৈয়ার করায় নরম দলের 
লোকদের-বিশেবত স্যর তেজবাহাদদুর সাপ্র প্রভীতির--পুরা হাত  ছল। 
উহা স্বীকার না কাঁরলে হয়তো এ-রচনা প্রণ'ত হইয়া সর্বদল সম্মেলনের 
সম্মুখ পযন্ত পেশ'ছিতি পাঁরিত না। তাই, যাঁদ কংগ্রেস এ মূল ভিত্তিটাই 

নিজের প্রস্তাব হইতে বাদ দিত, তাহা হইলে নেহর2-রিপোর্ট ততদ রই 
সর্বজনমানা হইত যতদর সর্বদল সম্মেলন তাহা গ্রহণ করিত। কথণিদের 
বিষয়ানবচিনী সাঁমীতকে এই বিষয় লইয়া অনেক তরাঁবিতক্ হইয়াছিল । 
মহাত্সাজীর মত ছিল, নেহর্-রিপোর্ট মঞ্জযর করা হউক। কিন্তু গান্ধীক্জী 

থাঁকিতেন। শ্ষকালে তান পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থকদের সঙ্গে, ঘা 
নেতৃস্থানীয়দের নাম উপরে িয়াছি, এই একটা বোঝাপড়া করিয়া 
যে এক বৎসর পর্যন্ত কংগ্রেসের লক্ষ পৃববিৎ থাকবে ব্রাটিশ গভন্মেন্ট 
এই বৎসরের ভিতর নেহরু-রিপোর্ট মানিয়া লইয়া ভারতবর্ষকে ওপাঁন- 
বোঁশক স্বায়ত্তশাসন দেয় তো ভাল, নতুবা এক বৎসরের পর কংগ্রেস পর্ণ 
স্বাধীনতাকেই আপনার লক্ষ্য বাঁলয়া স্বীকার কারবে এবং তাহার জন্যই 
প্রস্তুত হইবে, অর্থাৎ এক বংসরের মধ্যে পাওয়া গেলে আমরা ওুপানিবেশিক 
স্বরাজেই সন্তুষ্ট থাকিব, না হইলে আর ওপাঁনবোশক স্বরাজের কথাই 
থাঁকবে না, কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতাই দটুভাবে গ্রহণ কাঁরয়া লইবে। ইহা 
স্থির হইয়া গেলে আমরা সকলে বুঝলাম যে, ব্যাপারটার শেষ মঈমাংসা 

হইয়া গেল। কিন্তু পরের দিন সুভাষবাবূর দিক হইতে বোঝা গেল যে 
তিনি এই মীমাংসা স্বীকার করিবেন না। ইহাতে মহাত্বাজীর খুব কষ্ট 
হইল; কারণ পূর্বরান্রে সভাষবাব্ উহা স্বীকার কাঁরয়া লইয়াঁছলেন। 
মনে হইল, তাঁহার সঙ্গী ও অনুবতাঁ কার্মগণ ইহা পছন্দ করেন নাই, 
তাই তিনি আবার মত পাঁরবর্তন কাঁরলেন। পাণ্ডিত জওহরলাল ও শ্রী 



'কাঁলকাতা কংগ্রেস ও সর্বদল সম্মেলন ৩৭৩ 

শ্রীনবাস আয়েঙ্গার উহা পছন্দ না কাঁরলেও গান্ধীজীর নিষ্পাত্ত দৃঢ়ভাবে 
গ্রহণ কাঁরলেন। মহাআ্মাজী এই কথাটার কঠোর আলোচনাও কাঁরলেন। 
শেষে মহাত্াজী এ সামঞ্জস্য প্রস্তাব উপাঁস্থত করলেন, আর তাহা গৃহীত 
হইয়া গেল। 

এই কংগ্রেসের বিষয়ানবচিনী সভায় অন্য ব্যাপারেও মতভেদ ছিল। 
এরুপ মনে হইতোঁছল যে কেহ কেহ গান্ধীজীর নীতিতে সন্তুষ্ট নয়_ 
যেমন কোনও কোনও কামউীনস্ট, যাহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রীযুত্ত 
নিম্বকর ও শ্রীবুক্ত মোগলেকর, যান আঁখল ভারতীয় কাঁমাঁটতে প্রায়ই 
কিছ-নাীকছু বাঁলতেন। এবারকার কংগ্রেসে এক 1বশেষ ঘটনা এই 
হইয়াঁছল যে কাঁলকাতার শ্রামকদের এক আঁত প্রকাণ্ড দল শান্ত দেখাইবার 
জন্য এক মিছিল তৈয়ার কারয়া কংগ্রেস-নগর পর্যন্ত আঁসয়া পেশীছিল। 
তাহারা কংগ্রেস পেন্ডালের ভিতরে যাইতে চাঁহল। কেহ কেহ অনুমান 
কাঁরয়াঁছল যে, উহাদের প্রথম হইতেই পেন্ডালের ভিতর গিয়া বসা 'ছল 
উদ্দেশ্য, তার পর আঁধবেশনের সময়ে তাহারা ওখান হইতে সরিয়া যাইবে 
না, আর এই ভাবে সমস্ত কাজ লণ্ডভণ্ড কাঁরয়া দিবে । কিন্তু হয়তো 
উহাদের ইচ্ছা বাস্তাঁবক এরূপ ছিল না। কারণ মহাত্মাজী আসিয়া তাহা- 
দিগকে কিছু বালিলেন, আর তাহারা ফিরিয়া চাঁলয়া গেল। এই কংগ্রেসের 
অভ্যর্থনা সাঁমাতি হইতে বিহারের প্রাতীনাধদের কার্ধক্লম সম্বন্ধে খাঁনকটা 
মতের পার্থক্য দাঁড়াইল। বিহারের সমস্ত প্রাতিনাধ কংগ্রেসে যাইতে 
অস্বীকার কারল। সুভাষবাব এই খবর পাইলেন। তান নজে আঁসলেন। 
তিনি আভযোগ দূর করিয়া দিবেন বাঁলয়া কথা দলেন। তখন লোকেরা 
কংগ্রেসের আধবেশনে যোগ দিল। 

একাদক হইতে কাঁলকাতা কংগ্রেসের আঁধবেশন অতিশয় মহত্পূর্ণ 
ছিল। পূর্ণ স্বাধীনতাকে লক্ষ্য বলিয়া ইহা একপ্রকার স্বীকার কাঁরয়া 
লইল: কারণ সেখানে স্থির হইয়াছিল যে কংগ্রেস এক বংসরের পর ওপাঁন- 
বোঁশক স্বরাজ লইয়া কখনই সন্তুষ্ট থাঁকবে না। হইতে পারে কংগ্রেসে 
এমনও অনেক লোক ছিলেন যাঁহারা মনে করিলেন_ এই প্রস্তাব তো গ্রহণ 
কন্লা হইল, এক বংসরের পরে আবার দেখা যাইবে। কিন্তু গাম্ধীজী 
কংগ্রেসের প্রস্তাবকে খুব গুরুত্ব দিতেন, বিশেষ করিয়া যখন কোনও 
কালসঈমা 'নার্দস্ট কাঁরয়া দেওয়া হইত, বা প্রাতিজ্ঞা গ্রহণ করা হইত। 
এইজন্য তান তো স্বীকার কারয়া লইয়াছলেন যে 'ব্রাটশ গভরনমেন্টকে 
১৯২৯-এর ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বেই কোনও সিদ্ধান্তে আসতে হইবে, 
না হইলে পরবতারঁ অধিবেশনে কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ গ্রহণ 
কাঁরতেই হইবে । আম এবষয়ে দ্বিধায় ছিলাম। 'ব্রাটশ সম্পর্কের আঁম 
পক্ষপাতী ছিলাম। আঁম স্বীকার কারতাম যে উপাঁনবেশগন্দলর নিজ 
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নাজ কাজকর্ম চালাইবার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাই বাদ আমরাও 
সেই স্বাধীনতা পাই তবে আমাদের পক্ষে তাহা যথেম্ট মনে করা উচিত। 
পূর্ণ স্বাধীনতা অবশ্যই গৌরবের বিষয়; কিন্তু শেষে পৃথিবীর জাতিতে 
জাতিতে ও দেশে দেশে কোনও-না-কোনও প্রকারের এমন একটা বোঝা- 
পড়া অবশ্যই কাঁরতে হইবে, যাহাতে একে অন্যের সঙ্গে কোনও বন্ধনে 
ঘুন্ত থাকে। এর্প না হইলে লড়াই হইতে থাঁকবে। দহানয়ার কয়েকটি 
দেশের লোকের মধ্যে 'ব্রাটশ সাম্রাজ; এ প্রকারের এক সংগঠন তো বটেই, 
তাহাতে যোগদান করায় আমাদের কোন ক্ষাত নাই, বরং কয়েকটা ব্যাপারে 
আমাদের সুবিধাই । তা ছাড়া আমরা এখনও এতদর সংগাঠতও নাহ যে 
'ব্রাটশ সরকারকে বাধ্য কারয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লইতে পাঁর। এই সব 
কারণে আম মান্দ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাবের বিরোধতা 
কারয়াঁছলাম। আমার কখনও কখনও 1বরাভ্তও লাগত, যাহাতে আত্মহারা 
হইয়া আম কখনও কখনও পূর্ণ স্বরাজের কথাও বাঁলতাম। কিন্তু সে-বরাস্তি 
জন্মিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপাঁনবেশে ভারতবাসীদের প্রাত ব্যবহার দৌখয়া 
_বিশেষত দাক্ষণ আঁফ্রকায় ভারতবাসীদের প্রাত যে-ব্যবহার হইত, 
তাহাতে আম এতখাঁন আঁস্থর হইতাম যে কখনও কখনও ভাবতাম, যে- 
সাম্রাজ্যের কোনও অংশে আমাদের দেশী ভাইদের প্রাতি এত খারাপ ব্যবহার 
হইতে পারে, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ রাঁখয়াই বা আমাদের কি লাভ; আবার 
ভাবতাম, এ সব উপাঁনবেশের যে-আধকার ও স্থান আছে, যত দন 
আমাদের সেই আধকার ও স্থান না জোটে ততাঁদ্ন পযন্ত এইরুপই হইতে 
থাকবে, যখন আমাদেরও সেই মদা জুটিবে তখন এরুপ আর ত 
পারবে না। এইভাবে আম নিজের মনকে বুঝাইতাম। 

এই কথা লইয়া আমার মনে তোলপাড় হইতে থাঁকত। এই "চন্তায়, 
বিশেষত উপাঁনবেশের সংবিধান ও আধিকার বিষয়ে জানবার জন্য আম 
অধ্যাপক কাঁথের গ্রন্থগুলি পাঁড়তাম। ১৯২৬ সালে ইম্পীরিয়াল কন- 
ফারেন্সে যাহা নিধারিত হইত আম তাহাও দেখিয়াছলাম। সব দিক 
দিয়া ভাঁবয়া চিন্তিয়া, এ সব আক্ষেপ সত্তেও, আম তখন পর্যন্ত ওঁপানি- 
বোঁশক স্বরাজেই সন্তুষ্ট ছিলাম, পূর্ণ স্বরাজকে কংগ্রেসের লক্ষ্য বাঁলয়া 
গ্রহণ করাটা মনে কারতাম, নিজের চলিবার পথকে আরও দুর্গম করিয়া 
তোলা। আম তখন পণ্ডিত জওহরলালের এই কথাটা ঠিক বাঁলিয়া মনে 
কারতাম না যে আমাদের কথা বিদেশের লোকে বাঁঝতে পারে না; কারণ 
ওপাঁনবোশক স্বরাজ তো ইংরেজেরা নিজের জাতি ও নিজের দেশের 
লোকদেরই 'দয়াছে, ঘাহাদের সঙ্গে তাহাদের সংস্কার, সমাজ ও ধর্মের 
হাজারো রকমের বন্ধন বা যোগ আছে; কিন্তু আমাদের সঙ্গে তো তাহাদের 
এঁ প্রকারের কোনও বন্ধনই নাই; এই অবস্থায় তাহারাও আমাদের সেই 
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আঁধকার দিতে পারবে না, আমরাও উহা লইয়া খুশী থাঁকতে পারব না। 
আমার মনের উপর স্বগাঁয় গোখলের কথা এই ভাবে আঁটয়া বাঁসয়াছিল 
যে আমি সহসা তাহা মন হইতে দুর করিতে পারলাম না। ১৯১০-এ 
তন আমাকে সাভণ্টস অব ইন্ডিয়া সোসাইটিতে যোগ দিতে বাঁলয়া- 
ছিলেন; তখন তান ইহাও বাঁলয়াঁছলেন যে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের যে-চিন্র 

আমরা আমাদের সামনে রা।খয়াছ তাহা তো এই যে, যত লোক ইহার মধ্যে 
আছে সকলে সমশ্রেণীর হইবে, সকলে মাঁলয়া তাহার চেম্টা কারবে, এই- 
জন্য ঘে যখন সময় আসবে তখন সাম্রাজ্য থাকতেই পারবে না, আর যদ 
থাকেও তাহা হইলে াাজেদের সংখ্যাঁধক্যবশতঃ ভারতবাস্সী তাহা 'নজেদের 
সাম্রাজ্যই করিয়া লইবে। আম এই কথা ভাবতাম যে মতা সত্যই যাঁদ 
আমাদেরও এ স্থান ও আঁধকার পাওয়া যায়, যাহা ইংলণ্ড ও অন্যান্য উপাঁন- 
বেশগ্যাল পায়, তাহা হইলে বাস্তাঁবক পক্ষে আমাদের তার চেয়ে আর 
1কছুই প্রয়োজন হইবে। যাহা হউক, কলিকাতায় কংগ্রেস স্থির করিলেন 
যে ১৯২১৯ সালের মধ্যেই ওঁপাঁনবোশক স্বরাজ পাইতে হইবে । 

দুঃখের দিন 

উপরে বাঁলয়াছি যে দেশের মধ্যে নবজাগরণের চিহ্ৃু দেখা যাইতোছল। 
কালকাতা হইতে 'ফাঁরয়া গান্ধীজও কংগ্রেসের কাজে অনেক বোঁশ মন 
1দতে শুরু করিলেন। ১৯২৯-এর মধ্যে আরও ঘটনা হইল, যাহার ফলে 
জাতীয় জাগরণ আরও ব্যাপক হইল। গান্ধীজী সর্বদা ভাবতেন যে 

আমাদের দেশের দাঁরদ্রের কারণসমূহের মধ্যে এক প্রধান কারণ হইল এই 
যে, এই দেশ হইতে কাপড়ের ব্যবসা ইংরেজেরা উঠ্াইয়া লইয়াছে, তাহার 
ফলে চরখা চলা বন্ধ হইয়াছে, আর কোট কোট গাঁরবের রূজি তাহাদের 
হাত হইতে ছিনিয়া লওয়া হইয়াছে । এইজন্য তান চরখাকে আবার 
বাঁচাইতে চাঁহয়াঁছলেন। খাঁদ সম্বন্ধে সকল চেস্টা এই উদ্দেশ্যে অনু- 
প্রাণিত হইয়াছিল। তান চাঁহতেন যে ভারতবর্ষে একগাছ সূতাও বিদেশ 
হইতে না আসে। তান এই বস্ব-বাবসায়কে জাগাইতে চাঁহয়াছিলেন 
যাহাতে গাঁরবদের সেই রুজি আবার ফিরিয়া আসে। তাই তান সকল 
প্রকারের বিদেশী বস্ত্র ভারতে আসা বন্ধ কাঁরতে চাহয়াছলেন. শুধু 
ইংল্ডের বস্ত্র নয়। অন্য লোকের 'িদেশী বস্ত্র বাহচ্কার অর্থে সর্বদা 
ইংরেজ বস্তের বাহন্কার বুঁঝত। তাহাদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ ছিল না যে 
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ভারতবর্ষে এই ব্যাপার আবার গায়ে গাঁয়ে চলে। তাহারা ইংলণ্ডে প্রস্তুত 
কাপড় এ দেশে না আসলেই সন্তুষ্ট হইত, শুধু তাহারা মনে কীরত যে, শব্ধ 
ইংরেজের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া, তাই তাহাদেরই দেশের পণ্য আমরা বজনন 
কাঁরব, এবং এইভা.ব তাহাদের উপর চাপ ?দব এবং নিজেদের দাঁব মানতে 
তাহাদের বাধ্য কঁরব। এই প্রকারের বজর্নকে গান্ধীজী 1হংসামূলক 
বাঁলয়া মনে কাঁরতেন, এবং সবরদা ইহার প্রাতরোধ কারতেন। কালকাতা 
কংগ্রেসের পর স্বদেশীর ঢেউ আন একবার চাঁলল। গান্ধীজাী উহাকে 
কেবল 'ব্রাটম্ম পণ্য নাঁহম্কারের ন্বপ না দয়া বিদেশী বস্ত্র বাহচ্কারের 
রূপ দয়া দিলেন। 7তান কেবল বাঁহজ্কারেই সন্তুষ্ট থাকলেন না। সঙ্গে 
সঙ্গে চরখা প্রচারও ততখান প্রান মনে কাঁরলেন। চরখা প্রচারের 
কাজ তো ঢরখা সংঘ করতোছিল। 'ত্রীটশ পণ্য বাহচ্কারের জন্য এক 
কাঁমাট গাঠত হইল, তাহা এই উদ্দেশ্যে খুব জোরে প্রচার কার্থ চালাইতে 
লাঁগল। ১৯২৯ সাল এই কার্ে চাঁলয়া গেল। যাহা কিছু জাগরণ 
হইল, তাহা হইতে এই কার্যে লাভ দেখা গেল, এবং ইহার প্রভাবও পাঁড়ল 
এঁ জাগরণের উপর । 

গান্ধীজশ কোনও কোনও জায়গায় বিদেশী বস্ত্র পোড়াইয়াছলেন, 
তাহাতে জনতার মধ্যে উৎসাহ বাঁড়য়া গেল। কাঁলকাতায় তানি এক 1দনের 
জন্য আঁসলেন। বর্মায় যাইতোছলেন, পথে এক দিন থাঁকলেন। লোকে 
সেখানে জনসাধারণের এক সভা ডাকিল। তাহাতে াবদেশী বস্ত্র পোড়াইবার 
ব্যবস্থাও থাঁকল। শবদেশী বস্ত্র পোড়ানো হইল। কিন্তু ইহার পূেই 
পুলিশ কোনও সাধারণের গতায়াত আছে এমন স্কোয়ারে এই ধরনের কাজ 
যাহাতে না হয় সেজন্য বারণ কাঁরয়া 'দয়াঁছল। সভা হইয়া গেল; কাপড়- 
চোপড় পোড়ানোও হইল । আমরা সকলে ওখান হইতে চলিয়াও আসলাম । 

তখন পৃলিশ আঁসয়া আগুন নিভাইয়া দল! যাহারা ওখানে দাঁড়াইয়া 
ছিল তাহাঁদগকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। পরের দিন মহাত্মাজীর নামে 
মকদ্দমা রূজ্ হইল, শুনানী হইল প্রোসডেন্সী ম্যাঁজস্ট্রেটের সামনে । 
গান্ধীজী তো ছুই বাঁলিতেই চাহেন নাই, কিন্তু উীঁকলেরা খুব তর্ক 
শুরু কারল যে এই মকদ্দমা বেআইনী হইতেছে কারণ আইনের যে-ধারায় 
এই মকদ্দমা জারী হইয়াছে তাহা এইখানে ঠিক প্রয়োগ হয় না। কিন্ত 
মিঃ রক্সবরা, যিনি এখন কাঁলকাতা হাইকোর্টের জজ, এই আঁভমত গ্রহণ 
কাঁরলেন না, আইন ভঙ্গের জন্য গান্ধীজনকে এক টাকা জরিমানা করিলেন! 
গান্ধীজী রেঙ্গুনে চাঁলয়া 'গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তানি ফারলে পরে 
তবে মকদ্দমার নিশ্পা্ত হইল। 

এই সময় গান্ধীজী কাঁলকাতায় থাকতে থাকতে আর একটা ঘটন! 
ঘাঁটল, যাহার সঙ্গে আমার নিজের সম্বন্ধ 'ছিল। ঘটনা দুঃখের, কিন্তু 
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তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে কার। ১৯২১ সালেই খাঁদ 
প্রচারের কাজ আরম্ভ হয়। আমাদের প্রদেশে শ্রীরামাবনোদ সিংহ প্রচণ্ড 
উৎসাহ ও যোগ/তার সঙ্গে ইহা শুরু করেন। পূর্বে বাঁলয়াছ যে তাহার 
সফলতা ও কর্মকুশলতায় প্রভাবত হইয়া তাঁহাকে ?তলক স্বরাজ্য ফণ্ড 
হইতে পণচশ হাজার টাকা ধার দেওয়া হইয়াছল, তাহা হইতে তান 
খাঁদর কাজ অনেকটা অগ্রসর কারয়া দেন। ইহাও 'লাখশ্সাছ যে তাঁহার 
সহকমী দের সঙ্গে তাহার মতভেদ হয়; খারণ তাহাদের মতে রাম।ঝনাদ- 
বাবু এহ প্রাতচ্তানকে এখন ?নজের ব,ঙগত আম্পাত্ত ব'জরা চাতাইতে- 
1ছলেন। আচার্য কৃপালনী খণের জন্য সুপারশ করেন; [তানও এই 
[সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছলেন। 1তানও চাপ 1দতে।ছলেন ঘে চরখা-সংঘ তাহার 
নিকট হইতে টাকাটা 1ফরাইয়া লয়। আম বহার শাখার এজেন্ট 'ছলাম 
বালয়া এই ভার আমার স্কন্ধে আ।সতোছল। চরখা-সংঘের প্রাদে'শক 
সম্পাদক শ্রীলক্ষযীনারায়ণ, চরখা-সংঘের 1নধরিণ অন টাকার হিসাব 
চাঁহলেন। 'হসাবে তাঁহার ও রামাবনোদ বাবুর মধ্যে মতভেদ হইল। 
কথা গাম্ধীজীর কানে উাঠল। তান শ্ত্রীযুন্ত সতীশচন্দ্র দাশগপ্তকে 
এঁবষয়ে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করিতে বাঁললেন। 

সতীশবাব্ কলিকাতায় বাঁসয়াই তদন্ত কারলেন। লক্ষমীবাবু প্রভাত 
সেখানেই সব কাগজপন্র লইয়া 'গয়াছলেন। আ'মও উপাঁস্থত 'ছলাম। 
আ।ম এই তদন্তে যোগ দই নাই; ?কন্তু তাঁহার রিপোর্ট আমাকে দুখ 
দিয়াছিল। টাকা কমবোঁশ যাহা কিছু বাঁক থাকুক, তাহা শ্রীযুন্ত রাম- 
বিনোদ সিংহের নিকটে বিহার চরখা-সংঘেরই প্রাপ্য। কিন্তু 1তাঁন 
রিপোর্টে াহার শাখা অযোগ্য বাঁলয়া আঁভযোগ কারলেন। 'হসাবও, 
রামাঁবনোদবাবু যেমন বাঁলয়াছল তাহাই স্বীকার কাঁরলেন। রিপোর্ট 
দোখয়া আমার খুব খারাপ লাগল--বিহার শাখার বিরুদ্ধে আভযোগ 

হইয়াছে বাঁলয়া নয়, কিন্তু তিনি নিজ অধিকারের বাঁহরে গিয়া বিহার 
শাখাকে অপটু ও অকর্মণ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন বাঁলয়া। আম মহাজ্মাজীকে 
বাঁললাম যে আম এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত অসম্তৃম্ট হইয়া'ছ, তাঁহাকে জে 
হিসাব দেখিয়া বাঁঝতে হইবে; কারণ একাঁদিকে সার্বজীনক প্রাতষ্ঠান, যাহার 
পাঁরচালনায় কয়েকজন ত্যাগী ও সত্যসন্ধ সেবক প্রচণ্ড উৎসাহ ও পাঁরশ্রমের 
সঙ্গে নিঘুন্ত আছেন; অন্য ঈদকে এমন একজন কার্যকর্তা যান কর্মপটু ও 
খাদি প্রচারে অনেক কাজও করিয়াছেন, কিন্তু যাহার বিরুদ্ধে অভি:যাগ 
হইল এই যে 'তাঁন সার্বজানিক প্রাতিষ্ঠানের অর্থের সাহায্যে নির্মিত 
প্রীতষ্ঠানকে নিজের ব্যান্তগত সম্পাত্ত মনে কাঁরয়া বাসয়া আছেন- তাহাতেও 

কোনও ক্ষাতি নাই, কারণ 'তানি এই কার্ষে পাঁরশ্রম করিয়াছেন ও সময় 
দিয়াছেন, কিন্তু চরখা-সংঘের টাকাটা তো ঠিক ঠিক ফিরাইয়া পাওয়া চাই। 
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বমা হইতে গান্ধীজ" কাঁলকাতায় 'ফারবার পর, যখন সব কথা তাঁহার 
সামনে উপাস্থিত করা হইল, তখন তান সব কিছু নিজে দোঁখবেন বাঁলয়া 
কথা দিলেন। অনেক 'দিন ধাঁরয়া কথা চালতে থাঁকল। হিসাব পরাঁক্ষার 
জন্য মহাত্মাজশ শ্রীষ,ন্ত নারায়ণদাস গান্ধীজনর উপর ভার দলেন। শেষ- 
কালে চরখা-সংঘের তরফ হইতে যে-হিসাব পেশ করা হয় তাহাই শ্রীযুন্ত 
নারায়ণদাস ঠিক বাঁলয়া 'সদ্ধান্ত কারলেন। গান্ধীজন রামীবনোদবাবুকে 
বাঁললেন, ইহাতে যাঁদ ভুল হইয়া থাকে তবে আমাকে বূঝাইয়া দাও। 
এইজন্য দিনও 'স্থর করা হইল। কিন্তু আর অগ্রসর হইল না, যেখানকার 
সেইখানেই থাঁকল। তবে হ্যাঁ, গান্ধীজী বুঝিতে পারলেন যে আমরা 
যাহা বলিয়াছলাম তাহাই ঠিক। 

এই ঘটনাকে আম এইজন্য দুঃখের ব'লয়া মনে করি যে এীবষয়ে রাম- 
বিনোদবাবূ ও সতীশবাবূর সম্বন্ধে এখানে কিছ 'াঁখিতে হইল। ইহার 
চেয়েও বোশ দুঃখ আম তখনকার সমস্ত কথাবাতাঁ হইতে পাইয়াছিলাম। 
সার্বজনিক জীবনে আমাদের এইভাবে অনেকবার এমন কাজ কাঁরতে হয় 
যাহা আমরা ব্যান্তগতভাবে করা পছন্দ কার না, ?কন্তু কর্তব্যানূরোধে 
আপ্রয় হইলেও কারতেই হয়। শ্ত্রীঘুন্ত রাম'বনোদ সিংহ ঘখন ভাগলপুর 
কলেজে পড়েন ও প্রথম জামনি যুদ্ধে নজরবন্দী থাকেন তখন হইতেই 
আঁম তাঁহাকে জান। গান্ধীজী চম্পারণে আসবার পর এ পরিচয় আরও 
ঘাঁনন্ত হয়। অসহযোগ আন্দোলনে, বিশেষত খাঁদর কাজে, তাঁহার সাহত 
আমার শুধু সম্পর্কই বাড়ে নাই তাঁহার কার্যকুশলতায় আমার িশ্বাসও 
বাঁড়য়া গিয়াছল। এর্প লোকের সম্বন্ধে কিছ বাঁলতে হইলে তাহা 
দুঃখের হইয়াই থাকে । সতাশবাব্র প্রাত আমার হৃদয়ে েশ্রদ্ধা ও প্রেম, 
তাহা আমি বালিতে চাহ না। তাঁহার কার্যক্ষমতা ও ত্যাগের তুলনা নাই। 
আমার প্রাত তাঁহার অনগ্রহও আছে। এই কারণে এই দুর্ঘটনা স্বভাবতই 
আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের হইয়াছিল। 

রাজবন্দীদের শ্রেণী-বিভাগ 

১৯২৯-সালে লাহোর কনাস্পরোস কেস নামে এক প্রচণ্ড ষড়যন্ত্রের 
মকদ্দমা লাহোরে চলিয়াছিল। সরদার ভগাঁসং ছিলেন অন্যতম আসামী । 
মকদ্দমা অনেক 'দিন ধাঁরয়া চলে । আঁভিযুত্ত ব্যান্তরা জেলের মধ্যে অসুবিধার 
প্রতিবাদে অনশন শুরু করিল। অনশন কয়েকাঁদন ধাঁরয়া চাঁলল। অনশন- 
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কারীদের মধ্যে এক তরুণ যুবক শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস ষাট দিন অন্তে শহীদ 
হইলেন। এই মকন্দমার সব বার্তা সংবাদপত্রে ছাপা হইত । ,অনশনের 
খবরও লোকে পাঁড়ত। সমস্ত দেশ জাঁড়য়া তুমূল চণ্চলতা দেখা দল। 
যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হইলে এই চণ্চলতা আরও অনেক বাঁড়য়া গেল। 
তাঁহার মৃতদেহ গভর্নমেন্ট তাঁহার বন্ধুদের দিয়া ?দলেন। তাহা রেলে 
কারয়া অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে লাহোর হইতে কাঁলকাতায় আনা হইল। 
যে-সব শহর হইয়া এ গাঁড় আসল, সে-সব শহরের স্টেশনে স্টেশনে 
প্রকাণ্ড ভিড় জাঁমল। লোকে শবের উপর ফুলের মালা রাখল, অন্য 
উপায়েও সম্মান কারল। যে-জাগরণ ছু পূর্ব হইতেই হইতোছিল, 
তাহার গ্রাত আরও বাঁড়য়া গেল। সমস্ত দেশে প্রবল উৎসাহের আবভবি 
হইল। যতীন্দ্রনাথের আত্মোৎসর্গের অন্যতম ফল ইহাও হইল যে গ্রভর্ন- 
মেন্ট কয়েদঈদের- তাহাদের জীবনযাত্রা, শিক্ষা ইত্যাঁদ ?হসাব কাঁরয়া-তিন 
ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দলেন। ইহা তাড়াতাঁড় হইতে পারল না, কিন্তু 
১৯৩০ সালে যখন সত্যাগ্রহ হয় তখন সত্যাগ্রহব কয়েদীও তিন শ্রেণীতে 
ভাগ করা হইল। অল্প কয়েকজনের ভাগ্যে এ" ক্লাস জটিল, তাদের চেয়ে 
কিছ পাইল ণব" ক্লাস, আর অনেক বোঁশ সংখ্যা ণ' ক্লাসেই রাখা হইল। 
রাজনৌতিক কয়েদদের এক স্বতন্ত্র বর্গ বা ক্লাস থাকা উচিত, গভনমেন্ট 
এ-কথা মঞ্জুর কারলেন না। এ-প্রশন এখনও ঘেমনকার তেমনই আছে। 

গভর্নমেন্ট যে ভাবে শ্রেণীবিভাগ কাঁরয়াছিলেন তাহা আমাদের পক্ষে 
ক্ষতিকর হইয়াছিল। এ-কথা সত্য যে যে-ব্যক্তি নিজের বাড়তে অনেক 
আরামে থাঁকয়া আঁসয়াছে তাহাকে জেলেও গরীব মজ:রেরা যে-ভাবে 
থাকে সেই ভাবে রাখিলে, সেই আহার্য দিলে, সেই কাপড় চোপড় পরাইলে, 
তাহার সাজা তাহার পক্ষে আরও অনেক কম্টদায়ক হয়। আর অপরাধের 

জন্য সকলকে সমান দণ্ড দেওয়াই যদি আইনের অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে 
এক অবস্থায় রাখলে তাহার সাজা বোশ হয়। এই বালিয়া কয়েদীদের 
[তন ভাগে ভাগ করা হইল। 'কন্তু যাহারা একসঙ্গে কাজ কাঁরতেছে ও 
একই কাজে লাগয়া আছে তাহাদের যদ জেলের ভিতরে লইয়া পরস্পর 
হইতে স্বতন্ন করিয়া রাখা যায়, এঁদকে কাহারও কাহারও শোয়ার জন্য 
খাট জোটে, খাওয়ার বেলায় অল্প দুধ-ঘিও থাকে, চিঠি লাখিবার ও দেখা- 
সাক্ষাৎ কারবার সৃবিধাও বোৌশ পায়, আর অন্যাদকে আধকাংশের ভাগ্যে 

ছোট জাঙ্গিয়া, হাতকাটা কুরতা, আর যে-সব কয়েদীঁ চুরি ইত্যাদির জন্য 
জেলে বন্ধ থাকে, তাহাদের প্রাত জেলের কর্তৃপক্ষের ব্যবহারও সেইমত 
হয়, তাহা হইলে এই জাতীয় আঁধকাংশ লোকের মনে অসন্তোষ জন্মানো 
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স্বাভাবক। জানি না, গভর্নমেন্ট কোন বাধ অনুসারে এই প্রকার শ্রেণন- 
বিভাগ কারয়াছেন। 

রাজনোতিক কয়েদীদের একই শ্রেণী হউক, যে-স্মাবধা “এ অথবা শব 
শ্রেণীর ভাগ্যে জোটে তাহার চেয়ে কম পাইলেও সকলের সঙ্গে সমান 
ব্যবহার হর-এর জন্য আজ পর্যন্ত যে-সব চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা 
নিষ্ফল হইয়াছে । গভর্নমেন্ট নিজের সীবধার জন্য রাজনোতিক বন্দীদের 
এক প্রকার আলাদা কাঁরয়া রাখেন; কিন্তু তাহাদিগকে আলাদা বাঁলয়া মনে 
করা হউক, তাহাদের প্রাত ভিন্ন ব্যবহার হউক, এ-কথা বাঁললে সর্বদা উত্তর 
আসে, গভনমেন্ট রাজনোতিক ও অন্যান্য কয়েদীদের মধ্যে কোনও পার্থক্য 
করেন না। ১৯৩০-এর আন্দোলনে বিহার প্রদেশে সত্যাগ্রহের জন্য রাজ- 
নৌতিক বন্দী ১২ হইতে ১৪ হাজার পযন্ত হইয়াছিল: কিন্তু তাহাদের 
কুঁড়ি জনের বেশি এএ' ক্লাস পায় নাই। যাহারা ণব' ক্লাস পাইয়াঁছল 
তাহাদের সংখ্যা হইবে তিন হইতে চার শ পর্যনত, তাহার বোশ নয়। বাক 
সকলকেই “স' ক্লাসে রাখা হয়। শ্রেণীবিভাগও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য 
কোনও পদাধকারণর ইচ্ছামত হইত। *শঠ যমূনালাল বাজাজের ছেলেকে 
রাখা হইল ণস' ক্লাসে । একই বাঁড়র এক ভাইকে রাখা হইল “এ অথবা 
ণব ক্লাসে, অন্য এক ভাইকে ণস' ক্লাসে । এই ধরনের অনেক গোলমাল 
হইত। এছাড়া, বিহারে "স' ক্লাসের এক প্রকাণ্ড দল- সংখ্যায় চার পাঁচ 

হাজার হইবে_ পাটনা ক্যাম্প জেলে রাখা হয়। এ জেলখানা খোলা ময়দানে 
অবাস্থত ছিল, কোনও গাছপালা ছিল না, দেওয়াল আর চাল টনের । বর্ষা 
কালে নচ্ জাম বাঁলয়া মেজে স্যাঁংসেতে হইয়া থাকত । গ্রীঁচ্মকালে 
টিনের দেওয়াল ও চাল তাতিয়া যাইত। গ্রীম্মের তাপে লোক পশীড়ত 
হইয়া ছটফট করিত। ঠাণ্ডার সময়ে টিন বাহিরের ঠাণ্ডাকে বন্ধ 
কাঁরতে পারত না। কখনও কখনও হাওয়ার মধ্যে যেলবণ আছে 
তাহা টিনে লাগিয়া জল হইয়া যাইত, আর বর্ধা না হইলেও জল 
পাঁড়তে থাঁকিত। কয়েদীদের কন্টের সঈমা ছিল না। এই সব কারণের 
ফলে ণস' ক্লাসের মধ্যে খুব দেখা দিল। অসন্তোষের খানিকটা 
অংশ তাহাদের বর্দ্ধেও আসল যাহারা “এক অথবা ণব' ক্লাসে স্থান 

পাইয়াছিল। মানূষের মধ্যে সাধারণ হিসাবে হিংসার ছু ভাগ থাকেই। 
কেহ কেহ ইহার উপলক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল, যাঁদও এই শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে 
«' পব' ক্লাসের লোকদের কোনই দোষ ছিল না। 

অবশ্য কখনও কখনও এমনও হইয়া থাকতে পারে যে কেহ চেষ্টা চাঁরন্র 
কাঁরয়া এ, অথবা পব' ক্লাস পাইয়াছে, যাঁদও এইরূপ লোকের সংখ্যা অজ্পই 
হইবে। নিজের "এ অথবা পঁব' ক্লাস ছাড়িয়া দরখাস্ত দিয়া ণস' ক্লাস 
করাইয়া লইয়াছে, এমন ধারাও-কেহ করে নাই। কোথাও কোথাও 'এ' অথবা 
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শব" ক্লাসের কেহ কেহ নিজের খাবার ছাঁড়য়া কছ দিন পর্যন্ত ণস' ক্লাসের 
খাবার খাইয়াছে; ?কন্তু তাহা বৌশ দিন চলে নাই। এঁবষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই যে এই প্রকার শ্রেণীবিভাগে কংগ্রেসী কমীদের মধ্যে খাঁনকটা 
মনোমালিন্য হইল; কিন্তু এই মনকযাকাঁষ খুব বোঁশ পাঁরমাণে হইয়াঁছল, 
এরুপ মনে করিবার কারণ নাই। “ঁস' ক্লাসের মধ্যে আঁধকাংশেরই এতখাঁন 
উদারতা ছল যে তাহারা াীজেরাও বুঁঝত অন;কেও বুঝাইত যে শ্রেণী- 
বিভাগে আমাদের কোনও হাত নাই-যাহারা জেলখানায় পাঠায় তাহারা 
যাহাকে যেখানে পাঠায়, ঘাহাকে যেভাবে রাখতে চায়, তাহাকে সেইখানেই 
যাইতে হয়, সেইভাবেই থাঁকতে হয়। একই অপরাধের জন্য যাঁদ একজনের 
তন মাসের আর সঙ্গীর তিন বৎসরের কারাদণ্ড 'বাঁহত হয়, ভবে এজন্য 
তিন মাসের কয়েদীর বিরুদ্ধে আভমোগ যেমন করা যায় না, তেমনই এ 
অথবা পব' ক্লামের কয়েদীদের বিরুদ্ধে আভযোগও ব্যর্থ। এ-সব সত্তেও 
কোনও কোনও লোকের মনে শ্রেণীবিভাগের জন্য অন্যের প্রাতি অশ্রদ্ধা 
রাঁহয়াই গেল। 

গান্ধীজীর মত সর্বদা এই ছিল যে, আমরা যেন এক কয়েদী ও অন্য 
কয়েদীর মধ্যে প্রভেদ না করি; যাঁদ সব রাজনৈতিক বন্দী নিজেদের পৃথক 
শ্রেণী করিয়া লয় তাহা হইলে অন্যান্য গঁরব লোক ঘাহারা জেলে আসে, 
তা চাই বে অপরাধেই হউক না কেন, তাহান্না আগ্জ পধন্ত বে অবস্থায় 
আছে সেই অবস্থারই পাঁড়য়া থাকবে; এইজন্য আমাদের ঘাঁদ আন্দোলন 
কাঁরতেই হয় তাহা হইলে এইজন্য করিব যে, সকল কয়েদীর ভাবস্থার উন্নত 
হউক। ঠিক এই নীতি অনুসারে গান্ধীজী তৃতীয় শ্রেণীর গাঁড়তে চড়েন, 
আর চাহেন যে অন্যান্য বড় লোকেরাও এভাবে যাওয়া আসা করেন, তাহা 
হইলে রেলের তৃতীয় শ্রেণীর অবস্থার পাঁরবর্তন হইবে। কিন্তু কংগ্রেসের 
মধ্যেও সকলে এই মত পোষণ করে না। এইজন্য এ পযন্ত এমন কিছু 
হইতে পারে নাই। আম যখন প্রথম জেলে গেলাম তখন আ'ম ভাবতাম 
যে এই ব্যাপারের নিষ্পান্ত বাঁহর হইতে বোঁশ সহজে হইতে পারবে, 
আমি কয়েদীদের দিয়া আন্দোলন করানো পছন্দ কাঁরতাম না। কিন্তু 
আমার এখন বিশ্বাস হইয়াছে যে এ-বিষয়ে যাহা কিছ? করণীয় তাহা 
কয়েদীরাই করিতে পারে, বাহিরের লোকে বিশেষ কিছ করিতে পারে না। 
তবে যাঁদ বিবেচক লোকদের হাতে আঁধকার আসিয়া যায়; তাহা হইলে 
তাহারা হয়তো কিছ কাঁরতেও পারে। এ পযন্ত আভিজ্ঞতাও ইহাই 
বাঁলয়া দেয় যে বন্দীদের অবস্থায় কম বেশি যাহা কিছ পাঁরবর্তন হইয়াছে, 
তাহা কয়েদীদের আন্দোলনের জন্যই হইয়াছে। লোকের সামান্য যাহা 
পকছ্ সুবিধা হইয়াছে, তাহাও যতাঁন দাসের আত্মীবসজনেরই ফল। 
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স্থান হিসাবে বিহারে জামসেদপুরের বিশেষ গ্রুত্ব আছে। সেখানে শুধু 
ভারতবর্ষেরই নয়, সমস্ত এঁশয়ায় সবচেয়ে বড় লোহার কারখানা, পাঁথবীর 

বড় বড় কারখানার মধ্যেও তাহার হয়তো দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান। তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কারখানাও আছে, সে সব কারখানা অবশ্য তাহার 
তুলনায় ছোট, না হইলে বড় বাঁলয়াই গণ্য হইত। সকলেই জানে ঘে এমন- 
ধারা শহরের শ্রমিকদের সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর হইয়া থাকে। এই প্রদেশে 
শ্রীমক-সংগঠনের গুরুত্ব সমধিক; কারণ এখানে কয়লার খানও সকল 
প্রদেশের মধ্যে বেশি। যাত্তুপ্রদেশ ছাঁড়য়া দিলে এই প্রদেশে ইক্ষুর কার- 
খানাও সবচেয়ে বোশ। সকল প্রদেশের মধ্যে এখানেই বোঁশ চান হয়। 

আমি নিজে শ্রামক-সমস্যা় কখনও আগ্মহ দেখাইতাম না। তাহার 
কারণ ইহা নয় যে আম তাহার গুরুত্ব বুঝতাম না; তাহার কারণ ইহাই 
ছিল যে আমার হাতে অন্য কাজ এত বৌশ ছিল যে ও-কাজের ভার হাতে 
লইতে আমার সাহস হইত না। অন্য কেহও ইহা হাতে লইতে চাঁহত না। 
ফলে দাঁড়াইল এই যে আমরা এ-বিষয়ে অনেক পিছনে পাঁড়য়া গেলাম। 
জামসেদপুর, ঝাঁরয়া ইত্যাঁদ জায়গায় স্থানীয় লোকেরা অথবা অন্ন্র হইতে 
আঁসয়া বিহারের লোকেরা, কিছ কিছু কাজ করিত। 'কন্তু তাহাতে 
আমরা খাঁশ হইতে পার নাই। ১৯২১ সাল হইতেই আমি যখন তখন 
জামসেদপুরে যাইতাম। কংগ্রেসের প্রচারকার্য কাঁরয়া চাঁলয়া আঁসতাম। 
ঝারয়ার সঙ্গেও আমার এরূপই সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল। শ্রামক-সংগঠনের 
কাজ আমি কখনও নিজের হাতে লই নাই। জামসেদপুরে এক সংঘ গঠিত 
হয়, দ্রীনবন্ধ্ এগ্ড্রঃস হইয়াছিলেন তাহার সভাপাঁতি। গান্ধীজী সেখানে 
গিয়াছিলেন। টাটা কোম্পানীর ডাইরেক্টর স্বর্গীয় আর. জি. টাটা আঁসিয়া- 
ছিলেন। আমিও গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলাম। শ্রামক সংঘকে শ্রীযুক্ত টাটা 
স্বাকার কাঁরয়া লইলেন। তাহা কিছ ছু কাজ কারিত। এগ্ড্র;স 
ওখানে থাকিতেন না, কখনও কখনও যাওয়া-আসা কারতেন। এইজন্য, 
যাঁদও তাঁহার সহানূভূতিতে লাভ হইত নিশ্চয়ই, তথাপি সংগঠন যতটা দ্ঢ় 
হওয়া উচিত ততটা হয় নাই। 

শ্রীমকদের আভযোগের ফলে ১৯২৮ সালে সেখানে হরতাল হইল। 
হরতাল কিছুদিন ধাঁরয়া চলিল। শ্রীষযত্ত সুভাষচন্দ্র বস্ কাঁলিকাতা হইতে 
আসলেন। শ্রামক-সংঘের তিনি সভাপাঁত হইলেন। শেষে তিনি টাটা 
কোম্পানীর সঙ্গে বোঝাপড়া, করিলেন। কিন্তু এই সময়ে সেখানকার 
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শ্রীমক-সংঘের মধ্য হইতে অন্য একজন এ-বিষয়ে মন দিতোছলেন, তিনি 
এই মীমাংসা স্বীকার কারলেন না। কিছু কিছ শ্রামক লইয়া তান এক 
স্বতন্ত সংঘ গঠন কাঁরলেন। তাঁহার দক হইতে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে 
অপপ্রচার হইতে লাগল। কিন্তু ব্যাপারের তো 'নিষ্পান্ত হইয়া গিয়াছল, 
আর সব শ্রীমকদের এখন মতের এঁক্য ছিল না, তাই কোম্পানীকে আর 
কিছ; কাঁরতে হয় নাই। এসব হইয়াছল আমার অনূপাঁস্থাততে। 
শ্রীমকদের মধ্যে দইদল, প্রতিষ্ঠানও দুইটি; উভয়ের মধ্যে পরস্পর মনো- 
মালিন্যও ছিল যথেষ্ট। 

এই সময়ে সেখানে টিন-প্লেট নামে অন্য এক কোম্পানীর কারখানায় 
হরতাল হয়। সেখানকার লোকেরাও সূভাষবাবূর সাহায্য প্রার্থনা কারল। 
তিনি আঁসলেন। হরতাল চাঁলতে থাকিল। কিন্তু কোম্পানীর মালিকেরা 
খুব কঠোরতার সাঁহত প্রতৃত্ব দেখাইতে থাঁকল। কোনও প্রকারেই শ্রামক- 
দের কথা শুনতে রাজ হইল না। সুভাষবাব আমাকেও খবর দিয়া 
ডাকাইয়া লইলেন। এই হরতালের 'বষয়ে মন দিতে আমাকে বঁলিলেন। 
প্রফেসর আবদুল বারি ওখানে সুভাষবাবূকে সাহায্য কাঁরতো ছ'লন। 
আঁমও, নিজের প্রদেশে হইতেছে বাঁলয়া, আর শ্রমকদের দাঁব ন্যায়সঙ্গত 
বালয়া বৃঝিয়া, এই হরতাল সমর্থন করিলাম। ইহার পরে উহা চালাইবার 
প্রায় সমস্ত ভার প্রফেসর আবদুল বার ও আমার উপর আঁসয়া পাঁড়ল। 
আম কয়েকবার সেখানে গেলাম। হরতাল প্রায় ৮।১০ মাস চাঁলতে 
থাঁকল। আম গভর্নমেন্টকে অনুরোধ কারলাম যে এই ব্যাপারটা 'ট্রেউস 
[ডিসপ্যুট এক্ট' অনুসারে সালাসিতে দেওয়া হউক। কিন্তু তাঁহারা এ- 
কথায় রাজ হইলেন না। তখন চিফ সেকলেটার ও গভর্নমেন্টের সদস্যের 
সঙ্গে আম দেখা করিলাম। তাঁহারা ইহাই বাঁললেন যে, গভর্নমেন্ট এই 
হরতালকে ভ্রান্ত ও অকারণ বাঁলয়া মনে করেন, কারণ জামসেদপুরের 
শ্রীমকদের নেতা শ্রীহোম-ও ইহার বিরোধাঁ। ইনিই টাটা কোম্পানীতে 
সূভাষবাবুর [বিরোধিতা করিয়া পৃথক প্রাতষ্ঠান স্থাপিত কাঁরয়া লইয়া- 
ছিলেন। তখন গভর্নমেন্ট ইহার মত এইজন্য ঠিক বাঁলয়াঁছলেন যে, ইনি 
কিছ কাঁরতে চাহেন নাই, কোম্পানীকে সাহায্য করাই পছন্দ কারয়া- 
ছিলেন। যাহা হউক, হাজার চেজ্টার পরও কোম্পানী একটু হোললেন 
না। আট-দশ মাস চালয়া হরতাল বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু অনেক শ্রামক 
যাহারা কাজ ছাঁড়য়া দিয়াছল, তাহারা আর 'ফাঁরয়া আসিল না। অথবা, 
যাহারা আসিতেও চাহিল, তাহাদিগকে কোম্পানী আর ফিরাইয়া লন নাই। 
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১৯১২৯ সালে আমার বেশির ভাগ সময় কাটল বিদেশী বস্ত্র বনের কাজে, 
যাহার গঠ্ঠনমূলক রূপ হইল খাঁদ উৎপাদন। তাহা ছাড়া জামসেদপুরের 
ব্যাপারেও খানিকটা সময় গেল। খাঁদর কাজ দেখাশুনা কারবার জন্য 
মধ্বনীতে কছাাদন থাকলাম: সেখানে এখন চরখা-সংঘের প্রধান কেন্দ্ 
ও প্রাদোশক কাযলিয়। 1ক কাঁরয়া কাজে অগ্রসর হওয়া যায় সে-বষয়ে 
কার্যকতাঁদের পরামর্শ লইলাম। সেখানেই তার পাইলাম যে আমার 
ভাইপো জনার্দনের একাঁট ছেংল হইয়াছে । দাদা স্বভাবত খুশি হইলেন, 
আমরা সকলেও খাঁশ। পুরাওন দ্লাঁতি অনুসারে দাদা বন্ধুদের অনুরোধে 
এই খুশির ব্যাপারে কছ্ খরচও কাঁরয়া ফৌঁললেন। নাচ-তামাসার 'দন 
তে। আর ছিল না; কারণ তিন ভরত মইয়াছিলেন ববাহাদিতেও নাচ প্রভাত 
দিবেন না। এইজন্য এই উপলক্ষেও নাচ ইতগাঁদ হইল না, হইল পূজা- 
পাঠ। বনজের চাকরবাকর ও কর্মচারীদের কাপড়-চোপড় খুব বিতরণ 
কাঁরলেন। আমিও উৎসবে ছাপরায় গেলাম। সকলে খুব আনন্দে 
কাটাইল। এখানে এইসব 1ল।খতে হইতেছে, কারণ ইহার পাঁরণাম আঁতশয় 
দুঃখের হইয়াছল। 

শিশু ভূমিষ্ঠ হইল খুব জৃন্দর ও সবল হইদ্রা। আমরা দূই ভাই 
উহাকে খুব আদর কাঁরতাম; কারণ সে সময় বাঁড়তে এ একমাত্র ছেলে। 
১৯২৯-এর ভিসেম্বর মাসে অসুস্থ হইয়া আঁ (ডিসেম্বর ও জানূম্লারতে 
নিজেদের গ্রামে জাঁরাদেইতে কিছাদন পযন্ত থাকিলাম। শিশুও 
সেখানেই ছিল। তাহাকে খেলা 1দতে ও তাহার সঙ্গে খোলতে সুযোগ 
পাইলাম। কাঁলকাতার শ্লীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও প্রায় এক মাস আনার 
সঙ্গে সেখানেই ছিলেন। রোজ রোজ নাঁড়তাম চাঁড়তাম বাঁলয়া ছেলোটর 
সঙ্গে খুব ভাব হইয়া গেল। সে যেমন যেমন বাঁড়তে থাকল, স্নেহও 

ততই ঘন হইতে লাগিল।- কিন্তু যখন তাহার বয়স পাঁচ বংসরের কিছু 
বেশি, তখন দাদার মৃত্যুর দুই মাস পরে সে-ও পাটনায় টাইফয়েড জহরে 
পাঁড়ত হইয়া যাওয়ার মত হইল! আম পাটনাতেই ছিলাম। ডান্তারেরা 
তাহাকে বাঁচাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু সব ব্যর্থ হইল। এখনও 
তাহার কথা মনে পাঁড়লে মন আঁস্থর হয়, কষ্ট কাঁরয়া নিজেকে সামলাইতে 
হয়। তাই, ১৯৪১ সালে আমার বড় ছেলে মৃত্যুঞ্জয়ের এক পনর সন্তান 
ভুমষ্ঠ হইলে আমি তাহার জন্মে কোনও প্রকারের উৎসব যাহাতে না হয় 
সেজন্য কঠোরভাবে বারণ কাঁরলাম। আজ পর্যন্ত মনের মধ্যে এই যে 
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কারণ বিপধয়া আছে তাহার কথা কাহাকেও বাল নাই, সর্বপ্রথম আজই 
এই কথা 'লাখতোছ। 

যাক গে। এই সময়ে ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন লর্ড আরুইন। 
তিনি ছুটি লইয়া কয়েকাঁদনের জন্য ইংলণ্ড 'গয়াছলেন। সেখানে ভারত- 
বর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি কথাবর্তা বলয়াছিলেন। এই সময়ে সেখানেও 
শ্রমকদল মল্ল্রিমণ্ডল গাঁড়য়াছিল। র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ছিলেন প্রধান 
মন্ত্রী, ওয়েজউড বেন ছিলেন ভারতসাঁচব। লর্ড আরুইন সেখান হইতে 
ফিরিয়া 'ব্রাটশ সরকারের তরফ হইতে এক ঘোষণা করেন। তাহাতে 1তাঁন 
বলেন যে যে সকল ঘোষণা 'ব্রটশ সরকারের দিক হইতে করা হইয়াছে 
তাহার মধ্যেই ভারতের জন্য ওপাঁনবোশক স্বরাজের ব্যবস্থা আছে। "তান 
ইহাও বাঁলয়াছেন যে এই বিষয়ে বিচার কারবার জন্য লন্ডনে হয়তো এক 
গোলটেবিল বৈঠক করা যাইবে । এখানকার অবস্থা দেখিয়া এই ঘোষণা 
করা হয়। ভারতবর্ষের সকল দল 'মালয়া একঘোগে সাইমন কমিশন 
বর্জন করিয়াছল। তাহাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠি 
চঁলয়াছিল। দেশের সম্মানিত লোকও আহত হইয়াছিলেন। 
সমস্ত দেশে গণ্ডগোল ছিল। লাহোর যড়যন্তের আসামীদের অনশন 
তাহাতে আরও বেগ সণ্টাঁরত করে। িবদেশশ বস্ত্র বর্জনের প্রচার প্রবল 
হইয়াই চাঁলল। কাঁলকাতা কংগ্রেস এই প্রস্তাব স্বীকার কাঁরয়া লইল যে 
১৯২১৯ সালের মধ্যে ওপনিবৌশক স্বরাজ না পাইলে কংগ্রেস পূর্ণ 
স্বাধীনতাই নিজের লক্ষ্য বাঁলয়া ধাঁরয়া লইবে। 
গভর্নমেন্ট হয়তো ভাবয়াছিল যে, এই ঘোষণা এ অশান্তি দূর 

করিতে পাঁরবে। ঘোষণার অর্থ লইয়া সংবাদপত্রে কিছু কিছ তকাঁবতর্ক 
হইতে লাগিল। মনে হইল. নরম দল খানকটা খুশি হইয়াছে। কিন্তু 
যাঁদ উহা ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া হইত, তাহা হইলে সরকারের সমস্ত 

ঘোষণাপন্রের মত উহারও কিছু কিছ অর্থ বাঁহর কাঁরতে পারা যাইত, 
আর গভর্নমেন্ট নিজের সুবিধামত যখন যেমন দরকার তখন তেমন অর্থ 
বাঁহর কারতে পাঁরত। কংগ্রেসের লোকেরা মনে করে নাই যে উহা 
কলিকাতা কংগ্রেসের দাবি পূরণ করিতে পারে। পরে যখন সমস্ত 
পরিচ্কার হইয়া গেল তখন দেখা গেল যে কংগ্রেসের সন্দেহ সম্পূর্ণ 
সমূলক, অন্য সকলে নিজের নিজের ইচ্ছামত অর্থ আরোপ করিয়াছে, 
সেই অর্থ উহার ভাষা হইতে আসে না। 

লাহোর কংগ্রেসের ঠিক পূর্বে গান্ধীজী ও পণ্ডিত মাতিলাল নেহরু 
আসিয়া লর্ড আরুইনের সঙ্গে দেখা কারলেন। তাঁহারা ভাইসরয়ের নিকটে 

অন্য লোকে মনগড়া একটা অর্থ বাহির কারয়াছে! তখনও ওপাঁনবোশক্ 
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গ্বরাজ দূরে! যাহারা ভাঁবয়াছিল তাহা আঁসয়া গিয়াছে তাহারা ওয়েজ- 
উড বেনের এ বন্তুতার, যাহাতে তানি বাঁলয়াছলেন যে ওপানবৌশক 
স্বরাজ তো কার্যত হইয়াছে-[)০]01010 9৮৪৮০5 10 8০107৮ বাক্ত 

চাতুরী না বুঝিয়া শব্দের অর্থ কাঁরতে ভূল করিয়াছল। আমাদের পক্ষে 
এই কথা হইতে চৈতন্য হইল, 'র্রাটশ গভর্নমেণ্টের ঘোষণাগুুলি খুব 
সূক্ষরভাবে দেখিতে হইবে, তাহার মধ্য হইতে শ্লনগড়া অর্থ বাঁহর কাঁরলে 
চাঁলবে না। এই চৈতন্য সম্পাদনের জন্য ইরিনা রি 
হওয়া উচিত। 

বা ভ্রমণ 

আমরা ঘখন হরিবাবূর মকদ্দমা শেষ কাঁরয়া ইংলন্ড হইতে 'ফারতো ছলাম, 
তখন তান ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে আম যেন একবার বর্মা যাই এবং 
'জিয়াবাড়তে উীন যাহা কছু করিয়াছেন তাহা দৌঁখয়া আঁস। আমারও 
ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার এ কার্তও দেখি, বমাঁদেশে ভ্রমণও কারি। এই ইচ্ছা 
১৯২৮ সালে পূর্ণ হইল না। ১৯২১৯ সালে তান নজে বর্মা গেলেন। 

আ'মও ভাবলাম, এখানে যাওয়ার ইহাই ভাল সুবিধা । ইহার মধ্যে আর 
একটা ব্যাপার ঘাঁটল। হরিবাব্র পরলোকগত 'পতা দেওয়ান জয়প্রকাশ- 
লাল ব্রিটিশ গভর্নমেণন্টের উৎসাহে যেমনভাবে বময়ি জাঁম লইয়াছিলেন, 

মিঃ মিলন নামে একজন ইংরেজ নীলকরও বর্মায় তেমান অনেক জমি লইয়া- 
ছিলেন। মিঃ মিলনের নীলচাষ হইত সাহাবাদ জেলায়। 'তানিও হারবাবুর 
মতই বিহার হইতে, বিশেষত সাহাবাদ হইতে, িষাণ লইয়া গিয়া নিজের 
জমিতে বসাইয়াছিলেন। অন্য লোকেরাও কেহ কেহ সেখানে জাম কিয়াছিল; 
গকন্তু তাহারা সে-জাঁমর ঠিকমত ব্যবস্থা করিতে পারে নাই; শেষে জাঁম 

তাহারা ছাড়িয়া দেয় অথবা তাহা বাজেয়াপ্ত হয়। কিন্তু এই দুইজন বড় 
জমিদার ওখানে প্রকাণ্ড জমদারি ফাঁদয়া বসিয়াছিলেন। আতিশয় অধ্য- 
বসায় ও পাঁরশ্রমের ফলে অনেক টাকা খরচ করিয়া, যেখানে হাতি ও বাঘ 

ঘুরিয়া বেড়াইত এরূপ গভর জঙ্গল কাঁটয়া মাঁট সাফ করিয়া ইহারা 
বিহারীদের বসাইয়াছিলেন। সেখানে ধান, আখ ও অন্যান্য ফসলও হইত । 
মঃ মিলনের রায়তদের মধ্যে একটা যেন অশান্তির ভাব ছড়াইয়া ছিল। 
রায়তেরা পন 'লাঁখয়াছিল যে, আমি গিয়া যেন তাহাদের সাহায্য কার। 

হয়তো তাহারা শুনিয়া থাকবে যে, আমি গান্ধীজীর সঙ্গে চম্পারনে গিয়া 
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কাজ করিয়াছিলাম, এই জন্য আমার সেবার উপর তাহাদের খানিকটা 
বিশ্বাস জন্মিয়াছল। বাস, এই 'দ্বতীয়বার সুযোগ পাইয়া আম সেখানে 
ঘাওয়া স্থির করিলাম। শ্রীযুক্ত মথুরাপ্রসাদজীর সঙ্গে নভেম্বর মাসে 
সেখানে গেলাম। মিঃ মিলনের জাঁমদারর নাম ছিল 'চৌতগা", আর হাঁর- 
বাবুর জমিদাঁরর নাম ছিল “জয়াবাড়ী"। আঁম এই দুই জায়গায় গেলাম। 
রেঙ্গুনেও কয়েকটা দন ছিলাম। সব মিলাইয়া হয়তো সেখানে পনেরো 
দিন থাকা হইল। আর কোথাও যাইতে পার নাই। এইজন্য মান্দালয় 
প্রভৃতি ছুই দেখিতে পার নাই। 

শছলাম। আমরা ফার্ত করিতে কাঁরতে পেশছিয়া গেলাম। কছ দূর 
খাকিতেই রেঙ্গুনের বোদ্ধ মান্দরের সোনালী চূড়া ও গম্বুজ চোখে 
পাঁড়ল। কাছে যাইতেই তাহার বড় অংশটা দোখতে পাইলাম রেঙ্গুনের 
লোকেরা খুব আদরযত্ব করিল। এক সাধারণ সভায় আমাকে মানপন্র 
দেওয়া হইল। আম তাহার উত্তরে বাঁললাম যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ 
ও ব্রন্মদেশের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল তাহা আজকার সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন 
প্রকারের ছিল। ভারতবর্ষও নিজের সাম্রাজ্য অন্যান্য দেশে স্থাঁপত 
কাঁরয়াছিল। কিন্তু আধুনিক সাম্রাজ্যের মত তাহা হিংসা, অস্ত্রশস্ত্র ও 
সৈন্যবলের 'ভীত্ততে স্থাপিত ছিল না। তাহা ছিল ধর্মসাম্রজ্য। ভারত- 
বর্ষের সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধ এক রেশাম সূত্রে গাঁথা মাণর মত, মণিগাঁল 
একে অন্যের সঙ্গে থাকে বটে, কিন্তু একটি অন্যের উপর প্রভূত্ব করে না। 
আজও যখন সংসারে খুনখারাপ হইতে দোৌখ তখন বাঁঝতে পার যে 
ভারতবর্ষের সেই ধর্মগত এঁক্য বা একসূত্রতা, যাহা সেনাবলে নয় বরং ধর্ম 
ও চরিত্রের বলে স্থাঁপত করা হইযাছিল, তাহা আজকার সাম্রাজ্যের অপেক্ষা 
কত দঈর্ঘকালস্থায়ী ও প্রাণমান্রের পক্ষে কত আঁধক হতকর প্রমাণ 
হইয়াছে । ভারতবর্ষে, বিশেষ কাঁরয়া তাহার জন্মস্থান বিহারে, বৌদ্ধধর্ম 
একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে, তবু আজ সংসারের কত বেশি লোকে তাহা 
মানে। তাহারা আজও এ ধর্মের প্রবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্থানগ্ঁলকে 
তীর্থস্থান বালয়া মনে করে। বুদ্ধদেব যেখানে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে 
তিনি 'সাঁদ্ধলাভ করেন, যেখানে নিজের ধর্মচন্র প্রবর্তন করেন, সে সকল 
স্থান আজ ভারতবর্ষে পাথবীর বৌদ্ধদের পক্ষে পৃণ্যতীর্থ হইয়া 
রহয়াছে। এ সকল তীর্থের জন্য পাঁথবীর বৌদ্ধগণ আমাদের বর্তমান 
হীন দশা সত্বেও, আমাদিগকে সাদর দর্ষ্টতৈ দৌখয়া থাকে। কোনও 
রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের পক্ষে এই সৌভাগ্য লাভ হয় নাই, হইবেও না। 
বময়ি গিয়া আমার হৃদয়ের মধ্যে এসব ভাব স্বতই স্পম্ট হইয়া গেল। 

ওদেশে চৌতগার রায়তদের সঙ্গে দেখাশুনা কারলাম। মালিক তো 
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সেখানে ছিলেন না, ছিলেন বিলাতে। কিন্তু তাঁহার কর্মচারী ও তাঁহার 
পূত্র সেখানে ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রায়তদের আভিযোগ সম্বন্ধে কথা 
হইল। রকমসকম দেখিয়া মনে হইল যে কথাবাতরি পর একটা মীমাংসা 
হইয়া যাইবে । কিন্তু শেষটায় বিলাত হইতে একটা কিছ; তার আ'সিল। 
সফলতা হাতে আসিয়াও আসল না! 'কন্তু আমার বিশ্বাস আছে যে, 
সেখানকার লোকদের অবস্থার অনেক কিছু উন্নাত হইল, যাঁদও আমাদের 
সামনে সব কথার মীমাংসা হইতে পাঁরিল না। 

জিয়াবাড়ীতেও রায়তদের কিছ আভযোগ ছিল। কিন্তু হরিবাবুর 
কার্যকুশলতা ও ব্যবহারদক্ষতার জন্য তাহা তখন পর্যন্ত উগ্ররূপ ধারণ 
কাঁরতে পারে নাই। তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু করিতে হয় নাই। 
কিছুদিন থাঁকয়া ওখানকার অবস্থা দৌখলাম। ওখানকার গাঁয়ে গিয়া 
বুঝিতে পারিলাম না যে বিহারের বাঁহরে আঁসয়াঁছ। সেই কাপড় 
চোপড়, সেই জীবনযাত্রা, এ ভাবের ঘরবাঁড়, এঁ ভাবেরই খেত-খামার। 
আম মকদ্দমার সময় কাগজপন্র পাঁড়য়াঁছলাম। তাহা পাঁড়য়াই হারবাবূর 
কার্ধদক্ষতা ও সংগঠনশান্ত স্ীকার করিয়া লইয়াছলাম। এখন তাহা এক 
সময়ের অর্থাৎ 'ন্রশ বৎসর পূর্বের জঙ্গলকে ফলেফুলে সমৃদ্ধ গ্রামের রূপে 
দেখিয়া আরও শ্রদ্ধা হইয়া গেল। আজ এঁ অণুলে হাজার হাজার বিহারী 
থাকে ও খেোতি কাঁরয়া সুখে জীবন কাটায় আর হরিবাবুকেও বংসরে লাখ 
লাখ টাকা জমা দেয়। আমাদের সামনে তিনি রায়তদের এক সভাও 
ডাকিলেন, তাহাতে প্রধানদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হইল, অন্য 
প্রকারেও আপ্যায়ন করা হইল। বহার বিদ্যাপনঠের জন্যও কিছ অর্থ- 
সংগ্রহ কারলাম। রেঙ্গুনের ব্যবসায়ীরাও কিছ দান কাঁরল, সে সব লইয়া 
আমি ফিরিয়া আঁসলাম। 

রেঙ্গুনেও বিহারীদের নিজস্ব বসাতি আছে। আমার ইহা দেখিয়া 
আশ্চর্য মনে হইল যে জরাদেইয়ের অধিবাসী আমার এক পুরানো চাকর 
রেঙ্গুনে আসিয়া আমার সাঁহত দেখা কাঁরল। সেখানে ও কোথাও চাকার 
কারিত। আমার আসার খবর পাইয়া আমার সঙ্গে দেখা কাঁরতে আনিয়া- 
ছিল। ওদেশে গুজরাতী ও মারোয়াঁড়ি ব্যবসায় অনেকে আছে। কিন্তু 
গ্রামে বৌশর ভাগ মান্দ্রাজদেশের চেট্রীরা আছে, যাহারা বোঁশর ভাগ টাকা 
লগাঁন' বা স্দে ধার দয়া থাকে। অল্পপ্রদেশেরও অনেকে আছে, কিন্তু 
তাহারাও বিহারীদের মত চাকার বা মজুরি করে। এ সময় অন্ধের 
শ্রীনাগেশ্বররাও পন্তলুও সেখানে গিয়াছিলেন। রেঙ্গুনে আমাদের দুই- 
জনকে ভোজ দেওয়া হইল, তাহাতে ওখানকার অনেক গণ্যমান্য বর্ম ও 
ভারতায় যোগ দিলেন। মেয়র ছিলেন ওখানকার এক মুসলমান ভদ্র- 
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আগ্রহ প্রদর্শন কারতেন। ইহারা সকলে ভোজে উপাস্থত ছিলেন। এক- 
জন ইংরেজ ভদ্রলোকও এ ভোজে উপাঁস্থত লেন, খান পরে সেখানকার 
কোনাসলের স্পীকার বা সভাপাঁত হইয়াঁছলেন। 

আম ইহা দেখয়া আশ্চর্য হইয়াছলাম যে সকলে মাটিতে বাঁসয়া 
খাইতে লাগিল। ইংরেজ ভদ্রলোকাঁটও আমাদের সঙ্গে এভাবে বাঁসলেন। 
বিহারে এমন কোনও ভোজ আম দৌখ নাই। তখন পর্যন্ত, গান্ধীজীর 
আশ্রম ছাড়া আর কোথাও আম এইভাবে সকলকে ভারতীয় রীতিতে 
মাটিতে বাঁসয়া খাইতে দেখ নাই। ইহা আমাদেরই দুর্বলতা যে আমরা 
যাঁদ কোনও বিদেশী ভদ্রলোককে খাওয়াইতে যাই বা অন্য কোনও প্রকারে 
তাঁহাকে আপ্যায়ন কার, তাহা হইলে তানি যেমন খাওয়া দাওয়া করেন বা 
যেভাবে থাকেন, তাহারই আমরা নকল কাঁর। তান নিজে তো নিজের 
বাঁড়তে অমনই থাকেন, আর এঁ ভাবেই এরূপ আহার করেন, আবার আমরা 
ীনজেদের ভোজে উতহাকে নিজেদের বৌশিন্ট্য 'ক দেখাইয়া থাকি? 
বিদেশীয়দের মধ্যে যাঁহারা সহৃদয় হইবেন আর যাঁহারা এই দেশের সম্বন্ধে 
কিছু জানিতে ইচ্ছা রাখেন, তাঁহারা হয়তো মনে মনে চাহিতেও পারেন যে 
ভারতবাসীদের বাড়তে তাঁহারা নিজেদের বাঁড়র নকল না দেখিয়া ভারত- 
বর্ষেরও ছু দেখতে পান। কিন্তু জাঁন না কেন আমরা নকৃষ্ট অনুকরণ 
পছন্দ কার, নিজেদের রীতি-নীতি লুকানো উঁচত বাঁলয়া মনে কার! 
ঘাহা হউক, রেঙ্গুনে ইহা দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইল। রেঙ্গুন হইতে 
আম জাহাজে চাঁড়য়া কলকাতায় রওনা হইলাম। 
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জাহাজে থাকতেই খুব জোরে হাঁপানীর আক্রমণ শুরু হইয়া গেল। 
অনস্থা এতই খারাপ হইল যে জাহাজের ডান্তারের ইনজেকশন দেওয়ার 
দরকার হইল। কাঁলকাতায় জাহাজ হইতে নাঁময়া আঁম আমার বন্ধু 
ব্যারস্টার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের বাঁড় গিয়া থাকিলাম। 
তিন চার দিনের পর মুঙ্গেরে প্রাদোৌশক রাজনৈতিক কনফারেন্স হইবার 
কথা। আমাকে তাহার সভাপাঁতি নিবাঁচিত করা হইয়াছল। আম 
ভাবলাম, কাঁলকাতায় দুই তিন দন বিশ্রাম কাঁরব, একটু সংস্থ হইয়া 
মুঙ্গেরে যাইব। এ পর্্ত আমি হোকিম ও বৈদ্যের ওষধ ভিন্ন এলো- 
প্যাথক চাকংসা করাইয়াছলাম। আমার বন্ধুর মত হইল, আঁমও ভাল 
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বুঝিলাম, একবার হোমিওপ্যাঁথকও পরাঁক্ষা করিয়া দেখা যাক। এক বড়া 
ডান্তারকে যোঁহার উপর বন্ধুর খুব বিশ্বাস ছিল) ডাকা হইল। ডান্তার 
সমস্ত দৌখয়া শুনিয়া আমাকে বাঁললেন, তান এই শর্তে চিকিৎসা করিবেন 
যে আম কিছু দিন একটানা তাঁহাকে দিয়া চিকিৎসা করাইব, আর যত 
দিন তাঁহার চাকৎসা চাঁলবে ততাদন অন্য চিকিৎসা কাঁরব না। হইতে 
পারে, তাঁহার চিকিৎসায় রোগ প্রথমটায় বৃদ্ধি পাইবে; যাঁদ তাই হয় তবে 
আম যেন ভয় না পাই, উহা শুভ লক্ষণই হইবে। আম তাঁহার এ-সব 
কথা স্বীকার কাঁরয়া লইলাম। তান এক মান্রা ওষধ 'দিলেন, বাঁললেন, 
এখন দুই মাস পর্য্ত অন্য ওষধ খাইতে হইবে না। আমি সেই মান্রা 
এখানেই খাইয়া লইলাম।; দুই মাসের জন্য ওঁষধ খাওয়া হইতে 'নচ্কাত 
পাইলাম! 

আমি এখানে বাঁসয়াই প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য বন্তুতা 'লাখতে- 
ছিলাম। তৃতীয় বা চতুর্থ দিন, রাত্রের গাঁড়তে মুঙ্গের রওনা হইলাম। 
গাঁড়তে খুব ভিড় ছিল। সারা রাত বাসয়া থাঁকতে হইল। বাতাসও 
লাগিয়া থাঁকবে। ফলে দাঁড়াইল এই, মুঙ্গেরে পেপছিতে না পেশীছিতেই 
শরীর খুবই অসুস্থ হইয়া পাঁড়ল। আম সম্মেলনে যোগ দিতে পার 
নাই। আমার বন্তৃতা অন্য কেহ পাঁড়য়া শুনাইল। তখন ডিসেম্বর আরম্ভ, 
অজ্প দন পরেই লাহোরে কংগ্রেসের আঁধবেশন হইবার কথা । পশ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু সভার্পতি মনোনীত হইয়াছিলেন। দেশের সামনে 
ওপ'নিবোঁশক ও পূর্ণ স্বরাজের তর্ক চালতেছিল। আম আমার মুঙ্গেরের 
বন্তৃতায় ওপাঁনবোশক স্বরাজেরই সমর্থন করিয়াঁছলাম, আমার তো সেখানে 
এত কঠিন পাঁড়া হয় যে সম্মেলনে 'নিরধারিত প্রস্তাবগীলও জানিতে পারি 
নাই। কিন্তু পরে জানিতে পাঁরিলাম যে প্রাদে?শক কংগ্রেস কার্মীটর সভা- 
পঁতি.নিবচিত হইস্মাছি। 
শতনিন্যায়ী আমি কোনও ওঁষধ খাই নাই। আম বুঝিয়াছিলাম যে 

রোগের এই বাদ্ধ ডান্তারের কথাতেই হইয়াছে- ইহা তাঁহার ওঁষধের প্রাতি- 
ক্রিয়া মান্র, শীঘ্রই ভাল হইয়া যাইব। কিন্তু তাহা হইল না। দাদা আমাকে 
কোনও প্রকারে মৃত্গের হইতে পাটনায় লইয়া আসিলেন। সেখানেও কাশ 
শ জহরের প্রকোপ ছিল। সেখানকার ডাক্তার ব্যানার্জ বরাবর দেখিতেন। 
ডান্তার ফাঁণ মুখাঁজ একসৃরে দয়া ফসফ্স পরণক্ষা কাঁরলেন। 
পরীক্ষার ফল দৌঁখয়া তিনি ও ডাক্তার ব্যানার্জ একটু চিন্তিত হইলেন। 
তাঁহারা আমাকে দেখিতে ছিলেন বটে, কিন্তু কাহারও ওঁষধ খাই নাই। 
ফাঁলিকাতায় হোমিওপ্যাথিক ডান্তারের নকট রোজ টোলফোন কাঁরতাম। 
উত্তর আদিত যে ভয় পাইবার কারণ নাই, ওষধ খাওয়ারও প্রয়োজন নাই। 
এফদিন পাটনার ডান্তারেরা বোঁশ চিন্তিত হইয়া পাঁড়লেন। তাঁহারা স্পষ্টই 
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বাললেন যে পরের দিন অবস্থা ভালোর 1দকে না গেলে চিন্তার কারণ 

চিকিৎসায় রাখিয়া দিবেন না। 
কলিকাতায় খবর দেওয়া হইল । ডান্তারকে পাটনায় ডাঁকয়া আনা 

হইল। তিনি এক মাত্রা ওষধ দিতে বাঁললেন, পরে দেখা গেল তাহাতে 

শুধু জলই ছিল। তান আসবার পর এখানকার ডান্তারেরা জিজ্ঞাসাবাদ 
কাঁরয়া 'নজেদের শ্রেষ্ঠ মনে কাঁরলেন। তান এখানে দুহাদন থাকলেন 
বটে, কিন্তু ওষধপন্র কছু দিলেন না। এখন হইতে রোগ আপনা আপাঁন 
কাঁময়া যাইতে লাগল। আবার একস্রে' দিয়া পরীক্ষা করা হইল। 
দেখা গেল, ফুসফুস একেবারে পাঁরজ্কার হইয়াছে । 

আমি জীরাদেই চাঁলয়া গেলাম। যে বন্ধুর লাহোর কংগ্রেসে যাওয়ার 
কথা ছিল 'তাঁন চলিয়া গেলেন। আঁম' ঘাইতে পারলাম না। পূর্বে যেমন 
বাঁলয়াছি, সতাঁশবাবুর সঙ্গে প্রায় এক মাস বাঁড়তে থাকলাম। তাঁর 
পঙ্গে গল্পসল্প করতাম, খবরের কাগজে কংগ্রেসের খবর পাঁড়তাম আর 

আঁহংসা বিষয়ে একখান ছোট্ট বইও 'লাঁখতাম। আম সতাঁশবাবুকে 
তাহা দেখাইতাম। 'তাঁন খুব প্রশংসা করিলেন, বলিলেন যে কাশী 
িরিবার পর 'তাঁন উহা একবার ভাল কাঁরয়া পাঁড়বেন এবং প্রয়োজনমত 
কিছু সংশোধনের কথাও বাঁলবেন, তবে উহা ছাঁপবার মত হইবে। তান 
উহা লইয়া গেলেন। ইহার পরই ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়া 
গেল। আম তাহাতে এতখাঁন জড়াইয়া গেলাম যে আর ওাঁদকে 
মনই দিতে পারলাম না। জান না, এ লেখাঁটর ক গাঁত হইয়াঁছল। 

লাহোর কংগ্রেস খুব ধূমধামের সঙ্গে শেষ হইল। সেখানে যাইবার 
পৃবেহইি গান্ধীজী ও পঞ্জিডত মাতিলাল নেহরু দিল্লীতে ভাইসরয়ের সঙ্গে 
দেখা করিয়াছিলেন। সেখানে একথা স্পম্ট হইয়াছিঙ্জী যে তাঁহার ঘোষণায় 
কংগ্রেসের দাঁব পূরণ হয় নাই। তাই ইহা প্রায় স্থির করা হইল যে 
সেখানে কংগ্রেসের লক্ষ্য পারবর্তন করা হইবে । তাহার পাঁরবর্তনও হইল। 
এখন কংগ্রেসের লক্ষ্য হইল পূর্ণ স্বাধীনতা, আজ পর্যন্ত তাহা আমরা 
পাইতে পার নাই, এখনও তাহার জন্য আমাদের কঠোর পাঁরশ্রম ও ত্যাগ 
স্বীকার করিবার প্রয়োজন আছে। 

ওদিকে লাহোর কংগ্রেস হইতেছে, এঁদকে নিজের গ্রামে ছিলেন মজহর- 
উল-হক সাহেব, তাঁহার দেহান্ত ঘাঁটল। হক সাহেব পানা হইতে গিয়া 
ওদরের কাছে ফাঁরদপুরে বাস কারতেন। সেখানে তাঁহার কিছ জাঁমদাঁর 
ছিল। তান সেখানে, খুব বড় একটা আমবাগান করিয়াছিলেন। এ 
বাগানে এক ছোটমতো বাংলোয় তিনি থাঁকিতেন। নিকটেই পাহা” নদীর 
বন্যায় তাঁহার বড় ছেলে হঠাৎ ডুবিয়া মাঁরয়া যাওয়ার পর তান খুব চুপ- 
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চাপ, স্তব্ধ হইয়া িয়াছলেন। প্রেততত্ব বিষয়ে অনেক কিছু বইপত 
গাঁড়তেন। এই বিষয়ের তাঁহার নিকটে একাঁট ভাল লাইরেরি হইয়া গিয়া- 
ছিল। কখনও কখনও আমি সেখানে ঘাইতাম। তান আমাকেও এ 
বিষয়ে পড়াশুনা কারতে বাঁলতেন। আম কয়েকখানি বই পাঁড়যাও 
ছিলাম। কিন্তু খাব দৌড় ধাপ কারিতে হইত বালিয়া আম পাঁড়বার সময় 
গাইতাম না। এঁ স্থানেই, অল্প কয়েকাঁদন ভূঁগবার পরই তাঁহার মৃত্যু 
হয়। তাঁহার এই গ্রাম আমার গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে । খবর 
গাইয়াই আম সেখানে গেলাম ও তাঁহার বেগম সাহেবার সঙ্গো দেখা কাঁরয়া 
মহানুভতি | 

তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের সকলের খুব দূঃখ হইল। আমাদের মধ্যে 
কাহারও কাহারও মত ছিল, দেশের কয়েকাট স্থান হইতেও ইচ্ছা প্রকাশ 
করা হইয়াছিল যে তাঁহাকে কংগ্রেসের সভাগাঁত করা হউক; কিন্তু তিনি 
নিজে এই মত সমর্থন করেন নাই, বরং সকলকে বারণ কাঁরয়া দিয়াঁছলেন 
যে এরকম কথা যেন না চলে। তিনি এক প্রকার সংসারে বিরাগী হইয়া 
গয়াছলেন, ফাঁকরের মতই জীবন কাটাইতেন। তিনি চাঁলয়া যাওয়ায় 
হিন্দ-মুসলমানের এঁক্য ও বোঝাপড়ার খুব বড় এক স্তম্ভ ভাঞ্গয়া গেল। 
এ-বিষয়ে আমাদের পরামর্শদাতা আর কেহ রাঁহল না। শুনিয়াছিলাম, 
গাটনায় সর্বসাধারণের এক সভা হয়, তাহাতে তাঁহার নামে কোনও স্মৃতি- 
চহ্ স্থাঁপত কারবার সঙ্কজ্প গৃহীত হইয়াছল। কিন্তু আজ ১৫ বংসর 
হইয়া গেল, তথাঁপ প্রস্তাব প্রস্তাবরূপেই পাঁড়য়া আছে! স্মৃতিরক্ষা 
এখন গষন্তি হইল না! আমার ইচ্ছা ছিল, উহার স্মাতাঁচহ হিসাবে 
এক রান্ট্রীয় ভবন নির্মিত হউক। কিন্ত তাহাও এপর্যন্ত ইচ্ছার পর্যায় 
হইতে অ্পই অগ্রসর হইয়াছে। খানকটা জম লওয়া হইয়াছে, তাহার 
সঞ্জে দুইখানি ছোট"বাড়ি তৈরী হইয়াছে। বড় হলঘরের জন্য নক্শাও 
প্স্তৃত। কিন্তু এখনও হলঘরের ভিত্তিও স্থাঁপত হয় নাই। দৌখ, 
ঈশ্বর কবে ইহা সম্পূর্ণ করেন। 



গ্বাধীনতা দিবস ও লবণ সত্যাগ্রহ 

পূর্ণ স্বরাজ প্রাপ্তিই কংগ্রেসের লক্ষ্য, লাহোর কংগ্রেস তাহা "স্থর কাঁরয়া 
দিল। সঙ্গে সঙ্গেই, এজন্য সত্যাগ্রহ কারবার আদেশও লাহোর কংগ্রেস 
দিয়া দল। প্রায় দুই বংসর পূর্ব হইতে যে নবজাগরণ দেখা যাইতোঁছল, 
ইহা তাহারই ফল। কংগ্রেসের আঁধবেশনের অজ্পাঁদন পরেই ওয়াং 
কাঁমাট সমগ্র দেশকে আদেশ দিল, ২৬ জানয়াঁর স্বাধীনতা দবস রূপে 
পালন করিতে হইবে । সে বৎসর এ দিন পাঁড়য়াছিল রাববার। এক সুন্দর 
তেজস্বী ঘোষণা প্রকাশ করা হইল তাহাতে দেশের অবস্থা দেওয়া ছল 
আর ছিল স্বরাজ প্রাপ্তির প্রাতজ্ঞা। নিদেশ ছিল যে সব জায়গায় বড় বড় 
সভা কাঁরয়া জনগণ দিয়া এ ঘোষণার পুনরাবাঁত্ত করা হউক; 'বাভন্ন 

এই জনগণ যাহাতে সে অনুবাদ বাঁঝয়া তাহার আবৃত্তি করে, সেজন্য 
ব্যবস্থা করে; এঁ উপলক্ষ্যে অন্য কোনও বন্তৃতা যেন না করা হয়; শুধু 
সঙকজ্পবাক্যই পঠিত ও গৃহীত হয়। এই সভা হইবে বিকাল বেলায়, 
সকালে যেখানে সম্ভব রাষ্ট্রীয় পতাকা আঁভবাদন করা হইবে; সমগ্র দেশে 
এই কার্ধ্রম যেন অনুসরণ করা হয়। 

ততক্ষণ পর্য্ত আম বাঁড়তেই বিশ্রাম কাঁরতোছলাম। এ 'দন 
সর্বপ্রথমে বাঁড়র বাহিরে আসিব স্থির করিলাম। আশপাশে কোনও 
জায়গার লোকদের আগ্রহ হইল, আম সেখানে সভায় যোগ দেই। সমস্ত 
সভা যাঁদ একই সময়ে হইবার কথা না থাঁকত, তাহা হইলে আঁম সারা 
দিন বহু সভায় যোগ দিতে পারিতাম; কিন্তু এরূপ কারবার উপায় ছিল 
না। এইজন্য আমি মোটরে গেলাম। আধঘণ্টা আগে-পিছে দুই জায়গার 
সভায় যোগ দিতে ইচ্ছা করিলাম, একাঁট হওয়ার কথা ছিল গ্রামে, অন্যাট 
সীবান শহরে। গাঁয়ের সভা শেষ কারয়া যখন সাঁবান যাইতোছলাম, 
তখন মোটর গেল বিগূড়াইয়া। মনে হইল, সাবান আর পেপাঁছতে পারব 
না। কিন্তু পুলিশের লোকেরা দয়া কয়া 'নজেদের গাড়িতে জায়গা 'দিয়া- 
ছিল। আম যথাসময়ে সাবান পেশীছলাম। সেখানেও এক প্রকাণ্ড সভায় 
একান্ত জনগণ একচিত্তে এ সংকল্প বাক্য পুনরায় উচ্চারণ করিতে পারিল। 

দেশে এই সময়ে জনজাগরণ খুবই দেখা 'গয়াছল। প্রায় সমস্ত শহরে 
এবং বহয গ্রামে স্বাধীনতা দিবসের কার্যক্রম সম্পূর্ণ অনুসরণ করা হইয়া- 
ছিল। এইসকল শ.ভাঁচহ দেখিয়া বোঝা যাইতোঁছল যে দেশ যেন খুবই 
খানিকটা অগ্রসর হইতে চালিয়াছে। সর্বঘ্ন সত্যাগ্রহের চ্চ হইতেছিল। 



৩৯৪ আত্মকথা 

অজ্পাঁদন পূর্বেই বারডোৌিতে সত্যাগ্রহের জয় হইয়াঁছল। তাহা লোকের 
মনে খুবই উৎসাহের সণ্সার করে। লোকে উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা কাঁরতে- 
ছিল কবে, কোথায়, ক ভাবে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হইবে। গান্ধীজীর 
লেখা লোকের মধ্যে নবপ্রাণ সণ্টারিত কারয়া দেয়। 

তখন মহাত্মা গান্ধী ছিলেন সবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রমে । সেখানে 
ওয়ার্কং কাঁমাঁটর আঁধবেশন হয়। তাহাতে "তান সত্যাগ্রহ আরম্ভ 
কারবার কথা বলেন। দেশ এখনও প্রস্তুত ?ক না তাহা লইয়া খুব কথা- 
বাতা হইল। অনেকের মতে এখন আরও খাঁনকটা তৈয়ারী করিয়া লওয়া: 
উঁচত। কিন্তু মহাত্বাজী ও জওহরলালজী খুবই ব্যগ্র ছিলেন। কি 
ধরনের আইন ভাঙ্গা যাইবে তাহা লইয়াও খুব তর্ক হয়। মহাত্মাজীর 
দৃঢ় মত ছিল, লবণ আইন 'দয়াই আরম্ভ কাঁরতে হইবে। তাঁহার বন্তব্য 
ছিল এই যে, এই আইনের জন্য লবণের উপর কর ধরা হইয়াছে-যে লবণ 
গ্ীরব লোকে বিনা ব্যয়ে পাইতে পাঁরিত, কিংবা খুব কম দামে তাহারা 
পাইত, তাহা বোশ দামে পাওয়া যায়; দুঃস্থ অনেকে এইজন্য স্বাস্থ্যের 
জন্য যতটা প্রয়োজন ততখানি লবণ খাইতে পারে না; লবণ আমাদের খাদ্য 
পদাথেরি মধ্যে অত্ন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, সমুদ্রের ধারে সংগ্রহ কাঁরলেই 
ইহা বনামূল্যে পাওয়া যায়, অন্য জায়গায়ও মাঁট হইতে তৈরণ করা যায়, 
যেখানে নুনের পাহাড় আছে সেখানেও লোকেরা খধাঁড়য়া বিনা দামে ইহা 
বাহির কাঁরতে পারে, কিন্তু গভর্নমেন্ট শুধু “কর আদায় কারবার জন্য 
ইহা একত্র কারবার পক্ষে বাধা রাঁখয়াছে, ঈশবর জল ও বায়ুর মতই লবণও 
মুক্ত হস্তে বিতরণ কারবার জন্য ব্যবস্থা কাঁরয়াছেন 'কল্তু গভর্নমেন্ট তাহা 
লইতে দিতেছেন না। এইজন্য মহাত্সাজীর মত ছিল এই যে, ইহা হইতে 
খারাপ কর আর হইতে পারে না, ইহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিবার কথা 
গারবও সহজে বুঝিতে পারবে, সংসারেরও লোকেরা স্বীকার কাঁরবে 
যে ইহা ন্যায়সঙ্গত। 

এক সামান্য বস্তু লইয়া তাহা হইতে বড় সিদ্ধান্ত বাঁহর কাঁরতে 
ক তাঁহার ধারণা ছিল, 
যাঁদ একাঁট অন্যায় কর আমরা এইভাবে প্রাতরোধ করিতে পার তবে অনা 
সমস্ত করও নিয়ন্ণ কাঁরতে পাঁরব। এইভাবে যখন তিনি পাঞ্জাবের 
হত্যাকান্ড ও খিলাফতের জন্য ন্যায়ের উপর জোর 'দয়াছলেন তখন তিনি 

ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে আমাদের মধ্যে যাঁদ ইহাদের ন্যায় বিচার পাইবার 
শান্ত আসে, তাহা হইলে সেই শীন্ত আমাঁদগকে অন্যান্য অন্যায় আঁবচারও 
দূর করিবার শান্ত দিতে পাঁরবে। এইভাবে, লবণ আইন ভাঁ্গয়া আমরা 
সর্বপ্রকারে নিজের ইচ্ছামত গভর্নমেণ্টকে দিয়া কাজ করাইয়া লইবার 
শান্ত পাইব। 



জ্বাধীনতা দিবস ও লবণ সত্যাগ্রহ ৩৯৫ 

আমরা একথা ঠিক বুঝিতে পার নাই। আমাদের সামনে কত বাধা 
বিপান্ত। আমাদের মধ্যে অনেকে এই কথা বুঝতে পাঁরিত না যে গভর্ন- 
মেন্টের উপর জোর না খাটাইয়া আমরা তাহাকে ক কাঁরয়া বাধ্য কাঁরতে 
পাঁরব। সঙ্গে সঙ্গে ইহা হইতেও বোৌশ কঠিন লাগত, লবণ আইন 
আমরা ভাঙ্গব কি করিয়া। যাহারা সমহদ্রের ধারে থাকে তাহারা তো 
সেখানেই সরকার আদেশের বিরুদ্ধে লবণ একত্র কাঁরয়া অথবা লবণ জল 
গরম কাঁরয়া আইন ভঙ্গ কারতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের আঁধকাংশ 
লোক, যাহারা সমুদ্রের ধারে বাস করে না, তাহারা ক কাঁরয়া আইন ভঙ্গ 
করিবে? হাঁ, অনেক স্থানে, বিশেষত বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে মাটি হইতে 
লবণ তৈয়ার করা হইত। নাঁনয়া বাঁলয়া এক জাতিই ছিল, তাহারা এই 
কাজ কাঁরত। এখন, যখন বদোশ বা দৌশ লবণ সবর, সমুদ্রের ধার 
হইতে অথবা পাহাড় হইতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতে 
তাহাদের রোজগারই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেখানে যাঁদ সরকারি হুকুমের 
বিরুদ্ধে লবণ তৈরা করা হয় তাহা হইলে আইন ভঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু 
এইরূপে লবণ তৈয়ার ব্যাপারে সাধারণ লোকের কি উৎসাহ থাঁকবে ? 
লেখাপড়া জানা লোকে কি ইহাতে আগ্রহ দেখাইবে 2 শুধ্ ন্ানয়ারাই 
এই কাজ ভাল কাঁরয়া কাঁরতে পারে। 'কন্তু তাহারা গাঁরব, অশিক্ষিত। 
তাহাদের থেকে ইহা আশা করা ঠিক বাঁলয়া মনে হয় না। তাহাঁদগকে 
উৎসাহ 'দিয়া আইন ভঙ্গ করানোও ন্যায়সঙ্গত বাঁলয়া মনে হয় না। এসব 
কথা গান্ধীজশীকে বলা হইল। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প অটল রাঁহল- লবণ 
আইনই ভাঙ্গতে হইবে, লোকে উৎসাহ করিয়া ইহাতে যোগ 1দবে, এই 
জিনিসই সমস্ত দেশে চলিতে পাঁরিবে। 

এই কার্যক্রম যে সফল হইবে সে বিষয়ে আমারও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। 
আমি তাঁহাকে বাঁললাম, বিহারে চৌকিদ]ীর টেক্স এমন একাঁট কর যাহা 
সকলকেই 'দিতে হয়। গাঁরবেরা উহাতে*খুবই অসম্তুষ্ট। তাহা আদায় 
কাঁরতেও গাঁরবের উপর বিশেষ কড়াকাড় হয়। বাকি করের জন্য তাহাদের 
বাসনকোসনও বাজেয়াপ্ত হইয়া নিলাম করানো হয়। আম বাঁললাম যে 
শীবহারে এই টেক্স বন্ধ কাঁরলে সুবধা হইবে । লোকে খুব তাড়াতাঁড় ও 
খাঁশি হইয়া ইহা দেওয়া বন্ধ কারবে। বিহারের পক্ষে চৌকিদার টেক্স 
বন্ধ কারবার নির্দেশ দেওয়া হউক। মহাত্মাজী বাঁললেন, যাঁদ তৃমি ইহা 
দয়া কাজ শুরু কর তবে খুব তাড়াতাঁড় হাঁরয়া ঘাইবে, প্রথমে লবণ 
আইন ভাঙ্গয়াই কাজ আরম্ভ কর, পরে যাঁদ লোকের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ 
আসে তবে টেক্সবন্ধের কথা ভাঁবও। কথাটা আম শুনিলাম, কিন্তু তাহা 
মনোমত হইল না। আম ভাবলাম যে এই সোজা রাস্তা ছাঁড়য়া লবণ 
আইনের ফেরে পড়ার দরকার কি? কিন্তু এই সব বিষয়ে গান্ধীজীর 
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অনুভূতিকে আমি ভয় করিতাম। আমার বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল যে 
তিনি অনেক দূর পর্যন্ত দোখতে পান, আমরা ততদূর দেখিতে পাই না। 
এই জন্য, কিছুদিন হইতেই আম নিজের এই কর্মপন্থা কাঁরয়া লইয়া- 
ছিলাম যে নিজের মত তাঁহার নিকট প্রকাশ কাঁরব। যাঁদ ?তাঁন তাহা 
মাঁনয়া লন তো ভাল, না হইলে তাঁহার "সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করাই 
ঠিক। শেষকালে আমার বোধ হইত যে তাঁহারই "সিদ্ধান্ত ঠিক হইয়াছে। 
আমি এই সময়েও "স্থির কয়া লইয়াছিলাম যে 'বিহারেও লবণ আইনই 
ভাঙ্গা হইবে, যাঁদও আমি তখন পর্য্ত কথাটা পূরাপৃরি বুঝিতে পারি 
নাই। 

গান্ধবীজীর ডাণ্ডীযান্রা ও নেহর;জখর বহার ভ্রমণ 

ওয়াক কাঁমাঁটর বৈঠকের পর গান্ধীজী নিজের জন্য এক "দন স্থির 
কারয়া ফোৌললেন। এ দিন 'তাঁন আশ্রম হইতে বাহির হইবেন। প্রায় 
মাসখানেক পায়ে হাঁটিয়া সুরাট জেলার ডাণন্ডী নামক গ্রামে সমনদ্রুতীরে 
পেশাছিবেন, সেখানেই তান সর্বপ্রথম লবণ আইন ?নজে ভঙ্গ কাঁরবেন। 
এই সঙ্কল্প অনুমোদন করাইবার জন্য নাঁখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁটর 
বৈঠক সবরমতাঁতে ডাকা হইল। কন্তু তখন মহাত্মাজী ডাণ্ডীযান্রার জন্য 
বাহির হইয়াছেন। এইজন্য ওয়ার্কং কাঁমাঁটর নিধারণই 1নাঁখল ভারত 
কংগ্রেস কমিটি অনুমোদন কারলেন। 

ডাণ্ডনষাল্রার পূর্বে, যাহা কিনা এক প্রকার সত্যাগ্রহের আরম্ভ, 
গান্ধীজাঁ নিজের নিয়ম অনুসারে বড়লাটের 'নিকটে এক পন্র লিখিয়া 
পাঠাইলেন। তাহাতে তিনি সব কথা বৃঝাইয়া বাঁললেন। সত্যাগ্রহ 
আরম্ভের কথাও 'লিখিয়া দিলেন। এই পন্র তিনি একজন ইংরাজ ভদ্র- 
লোকের হাতে পাঠাইলেন। তাঁহার নাম মিঃ রেনল্ভ্সা। এ সময়ে তান 
সবরমতাীঁতে থাঁকতেন। কিন্তু যেমন ভাবা গিয়াছিল, কোনও সন্তোষজনক 
উত্তর আসিল না। যাত্রা আরম্ভ করিবার সময়ে তান কংগ্রেস কমিটি ও 

কংগ্রেসের সভ্যদের বারণ কাঁরয়া দেন যে যতক্ষণ আম আদেশ না দিই 
ততক্ষণ যেন কেহ সত্যাগ্রহ না করে-যাঁদ সরকারি আদেশ খারাপও লাগে, 
তাহা হইলেও তাহা যেন মানাই হয়। 

ঠিক 'ছিল যে ৬ই এ্রীপ্রল নাগাত "তানি ডাণ্ডী পেপীছয়া যাইবেন, এ 
দিন নিজে সকলের আগে সত্যাগ্রহ কারবেন। এই যাত্রায় তিনি সত্যাগ্রহ 
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আশ্রমের আশি একাশি জনকে নিজের সঙ্গে লইলেন। পর পর এই ব্যবস্থা 
ছল যে সকালে কিছ দূর পযন্ত যাইতে হইত, দ:প্রহরে কোনও 'নাঁদর্ট 
স্থানে স্নানাহার ও বিশ্রাম করা হইত, আবার বকালে খাঁনকটা দূর যাওয়া 
হইত। সন্ধ্যার সময়ে কোথাও বাসা বাঁধা হইত। সেখানে রান্রিটা বিশ্রাম 
হইত। আবার পরের দিন সকালে এ ব্যাপার শুরু হইত। এই আঁভযান 
ছিল প্রায় এক মাস ব্যাপী। মাঝখানে অনেক গ্রাম, কিছু কিছু শহরও 
ছিল। পথের দৈর্ঘ প্রায় দেড় শ মাইল। রোজ প্রায় বারো তের মাইল 
হাঁটতে হইত। যোঁদন গান্ধীজী সবরমতাঁ হইতে বাহর হইলেন সৌঁদন 
আশ্রমে সারা রাত খুব ভিড় লাঁগয়া ছল। সকালে হাজার হাজার লোকের 
ঞয় জয়কারের মধ্য "দিয়া গান্ধীজী ও তাঁহার সঙ্গীরা বাঁহর হইলেন। 
প্রত্যেকের নিকটে 'ঈাীজের নিজের ঝাঁলতে আবশ্যক জীনসপন্র 'ছিল। 
উৎসাহ ছিল যথেস্ট। দৌঁখলে মনে হইত যে সমস্ত আহমদাবাদ ও 
সেখানকার এলাকা যেন উথাঁলয়া উঠিয়াছে। 

গান্ধীজী ইহাও ঘোষণা কারয়াছলেন যে স্বরাজ না পাইলে তান 
এখন আর সবরমত আশ্রমে ফিরিবেন না। তাঁহার যাত্রার সম্পূর্ণ বিবরণ 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে লাঁগল। ইহার প্রভাব সমস্ত দেশের উপর 
ইন্দ্রজালের মত হইল । সমস্ত জায়গায় লোকেরা খুব ব্যগ্র হইয়া ৬ই 
এপ্রিলের পথপানে চাঁহয়া 'িল। লোকেরা চাঁহতোছিল, আমাদেরও সত্যা- 
গ্রহ করিবার সুযোগ জু্টুক। কংগ্রেসের লোকেরা বাঁসয়া ছিল না। 
তাহারাও চারাঁদকে খুব জোর প্রচারকার্যে লাঁগয়াছল। গান্ধীজী যেমন 
যেমন অগ্রসর হইয়া চললেন, দেশের উৎসাহও তেমাঁন বাড়তেই থাঁকিল। 
যাত্রা আরম্ভের পূর্বেই সরদার বল্পভভাইকে গ্রেপ্তার কারয়া লইয়া গেল। 
এইজন্য তান এ যাত্রায়, অথবা উহার পর যে সত্গ্রহ আরম্ভ হওয়ার কথা 
ছিল তাহাতে, যোগদান করেন নাই। 

ইহার মধ্যে নিখিল ভারত কংগ্রেম কমিটির বৈঠক বাঁসল। সেখান 
হইতে পণ্ডিত মাঁতলাল, পাঁণ্ডত জওহরলাল প্রন্ীতির সঙ্গে আমরা 
জম্বূসার পর্যন্ত গেলাম। সেখানে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা হইল। আমরাও 
তাঁহার সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত গেলাম। পূনরায় নিজের ানজের স্থানে 
ফিরিয়া আসলাম। বিহারে আসিয়া সব জায়গার লোককে নিদেশি দিলাম, 
গান্ধীজীর হুকুম বাহির না হওয়া পরন্ত কেহ যেন সত্যাগ্রহ না করে। 
পণ্ডিত জওহরলালজীকে অনুরোধ করলাম, চার পাঁচ দিনের জন্য তান 
যেন বিহার প্রদেশে ঘুরিয়া যান। তানি প্রসন্নভাবে তাহাতে রাজ হইলেন। 
আমার ইচ্ছা ছিল যে অল্প যাহা িছন সময় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে খুব 
বোঁশ জায়গায় সভা হইয়া যায় 'আর অনেকে তাঁহার তেজঃপূর্ণ বন্তুতা 
শীনবার সময় পায়। এইজন্য প্রথম হইতেই কাষফ্কিম তোর করিয়া দেওয়া 
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হইল। যেখানে যেখানে সভা হইবার কথা, ঠিক সময়ে লোকে যেন একন্ন 
হইয়া সেখানে অপেক্ষা করে, তাহা বলা হইল। তিনি কোথায় কোথায় কোন 
কোন জেলায় গেলেন তাহা আম বাঁলতে পার না, কিন্তু আম এমন 
কার্ধক্রম প্রস্তুত কারলাম যে সভায় তাঁহার খুব কম সময় লাগে। সঙ্গে 
ছিল তিনখাঁন মোটর। প্রথম মোটরে এমন কিছ? লোক থাঁকত ঘাহারা 
আগে গিয়া সভায় রাষ্ট্রীয় গান ইত্যাঁদ গাঁহয়া লোককে শান্ত রাখিত। 
সকলে নিজের 'নজের জায়গায় বাঁসলে অন্য এক মোটর করিয়া আম 
পেপাছয়া যাইতাম। যতক্ষণ তৃতীয় মোটরে পণ্ডিত জওহরলালজন না 
পেশছাইতেন ততক্ষন যাহা কিছ বলা দরকার হইত তাহা আঁম বালয়া 
দিতাম। আমি পেশছাইলে প্রথম গাঁড় অগ্রসর হইত। পাঁণ্ডিতজন 
পেশছিয়া গেলে আমি দ্বিতীয় গাড়িতে কাঁরয়া পরবতর্ট সভার জন্য রওনা 
হইয়া ঘাইতাম। এইভাবে কাহাকেও অন্য কাহারও বক্তৃতার জন্য অপেক্ষা 
করিতে হইত না। সভায় পেশছিয়া লোকদের শান্ত করিবার জন্য ও 

তাহাদের উৎসাহ সংযত কারবার জন্য যে সময়টুকু প্রয়োজন তাহাও নষ্ট 
হইত না: কারণ এই কাজ তো প্রথমেই হইয়া িয়াছে। পাঁণ্ডতজীর এই 
পারভ্রমণ খুব সার্থক হইয়াছিল। ইহাতে সমস্ত প্রদেশ, যেখানে 
পাঁণ্ডতজা যাইতেও পারেন নাই, পাঁরপূর্ণ উৎসাহে উদ্বেল হইয়া পাঁড়ল। 

বিহারে লবণ-সত্যাগ্রহ 

নেহরুজীঁর বিহার ভ্রমণের শেষ দিন। তন প্রয়াগ চলিয়া যাইবেন। 
যতদুর মনে পড়ে, এই শেষ সভা হইয়াছল সন্ধ্যার সময়, ছাপরা জেলায় 
মহারাজগঞ্জ নামে এক বড় গ্রামে। সেখানেই তারযোগে অথবা সংবাদপত্রে 
জানা গেল যে ৬ই এপ্রল হইতে সকলে নিজের নিজের জায়গায় সত্যাগ্রহ 
আরম্ভ করিতে পারে, ইহাই গান্ধীজীর 'িদেশ। এই হীঙ্গত আমাদের 
কার্ধক্মকে একপ্রকার উলট পালট কাঁরয়া দল। আমরা তখনও স্থির 
করি নাই ঘে কে কোথা হইতে সত্যাগ্রহ আরম্ভ কাঁরবে। রাতারাতি সরবত 
থবর দেওয়া হইল। চম্পারণের লোকেরা প্রথম হইতেই ভাঁবয়া রাখিয়া- 
ছিল যে বাপনবাব মোঁতহাঁর হইতে পায়ে হাঁটয়া সাত আট 'দন 
আঁভযানের পর জোগাপদ্রীর নিকটে পেপীছিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ কাঁরবেন। 
তিনি ৬ই এপ্রলই যান্না আরম্ভ করিলেন। মজঃফরপুর জেলাতেও এই- 
রূপই হইল। দুই চার দিনের মধ্যেই সবল লবণ আইন অমান্য করা হইতে 
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লাঁগল। যোৌদন বপনবাবু নূন তৈরি কারলেন, সেই দিন আম সেখানে 
গিয়া পেশছিলাম। কিন্তু আম গিয়া পেশীছবার পূর্বেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার 
করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। সেখানেই এক বাগানের মধ্যে ম্যাঁজস্ট্রেট 
কাছার বসাইয়া চটপট মকদ্দমা 1বচার কাঁরয়া তাঁহাকে সাজাও দয়া দলেন। 
সত্যাগ্রহীরা আসিয়া যেখানে যেখানে ছিল আম রাস্তায় সেই সব স্থানে 
স্থানে মোটরে কাঁরয়া দেখিতে দোখতে গেলাম। দৈর্ঘে জেলার প্রায় 
অর্ধক ভাগ্টাই এই আঁভিযানের মধ্যে পাঁড়য়া 1গয়াছিল। আরম্ভ হইতে 
শেষ পর্যন্ত সমস্ত পথে রাস্তার উপর অসংখ্য মেরাপ-তোরণ-পতাকা 
ইত্যাদি লোকে সাজাইয়াছল। অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা যাইতোছল। 
যেখানে আইন ভঙ্গ করা হইল সেখানকার লোকদের উৎসাহের তো সীমাই 
ছিল না। 

ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এমন একাঁট ভদ্রলোক যান ১৯২১ সালে পাটনা 
কলেজ হইতে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া কছুদিন আমাদের রান্দ্রীয় 
মহাবদ্যালয়ে আসিয়া যোগ 'দিয়াছলেন। বাঁড়র লোকদের চাপে তিনি 
আবার ফারিয়া যান। পড়াশুনায় খুব ধারালো ছিলেন, আবার কলেজের 
'পরাক্ষা পাশ কারয়া শীঘ্বই ডেপুটাী ম্যাঁজস্ট্রেট হইয়া গেলেন। আট দশ 
বংসর চাকারর পর এই অবস্থায় আঁসয়া দাঁড়াইয়াছলেন। দোঁখলাম, 
মকদ্দমা শুনানীর সময়ে যতক্ষণ এজলাস বাঁসয়াছল, ততক্ষণ তান এক- 
বারও মাথা তোলেন নাই। যাহা কছু াখবার ছল তাহা মাথা নীচু 
ক'রয়াই াখলেন, এভাবে হকুমও শহনাইয়া দিলেন। সেখান হইতে 
বাঁপনবাবূকে মোটরে কারয়া মোতিহাঁর জেলে লইয়া আসা হইল। 

আমও নিজের গাঁড়তে মোতিহাঁর পর্য্ত আসিয়া পাটনা ?কংবা 
অন্য কোনও স্থানে রওনা হইয়া গেলাম। ওঁদকে গান্ধীজন লবণ সংগ্রহ 
কাঁরলেন, কিন্তু সরকার তাঁহাকে ধাঁরলেন না। সমস্ত দেশ জ্াঁড়য়া অসংখ্য 
স্থানে লোকে নূন তৈয়ার কাঁরতে লাঁগল। গ্রেপ্তারের কাজ চাঁলতে 
থাঁকল। আঁম নিজের জন্য এই কার্ধপ্রণালী স্থির করিলাম যে সমস্ত 
জেলাগুলতে ঘরয়া ঘুরিয়া সত্যাগ্রহীদিগকে উৎসাহ দিব। দুই এক 
দনের মধ্যে সমস্ত জেলায় ঘুরতে গেলাম। যেখানে যেখানে নুন তৈয়ার 
হইত অথবা তৈয়ারর বন্দোবস্ত হইত, সত্যাগ্রহনীদের সঙ্গে 'গয়া যোগ 
দিতাম। যতদ্র সম্ভব সাধারণ সভাও কাঁরয়া লইতাম। 

আম দূই চার দিনের মধ্যেই পাটনায় পেশছিলাম। স্টীমার পেশছায় 
মধ্যরাব্রে। সেখানে গঞ্গার ঘাটেই লোকে বলিল, পানা শহরে এ দিন 
সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হইয়াছে । তাহার প্রকার ছিল এই যে, কিছু কিছু 
সত্যাগ্রহী বাকরগঞ্জ মহল্লা হইতে বাঁহর হইয়া পতাকা লইয়া শহরে ঘাইতে- 
ছিল- সেখানে নূন তৈয়ারি কাঁরিবে বালয়া। তাহীরা যখন সুলতানগঞ্জ 
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থানার সামনে গিয়া পেশীছল তখন পুলশ তাহাদের পথরোধ কাঁরল। এ 
পর্যন্ত তাহাদের এইটুকু দোষ ছিল যে তাহারা পতাকা লইয়া, পাঁচ সাত- 

জনের মাছিল কাঁরয়া, রাস্তা ?দয়া যাইতোছিল। তাহাদের গ্রেপ্তারও করা 
হয় নাই। কিন্তু পুলিশের ?সপাহীরা কাতারে কাতারে তাহাদের পথ 
আটক করিল। তাহারা সমস্ত দিন ওখানেই দাঁড়াইয়া থাঁকল। রান্রেও 
সেইখানেই রাস্তাতেই শুইয়া থাঁকল। 

আম সোজা সেই জায়গায় গেলাম। দোঁখলাম, সিপাঁহরা রাস্তা বন্ধ 
কাঁরয়া দাঁড়াইয়াছে আর সত্যাগ্রহীরা খুশি মনে মাঝখানে রাস্তার উপর 
শুইয়া আছে। তাহাদের শোয়ার জন্য মহল্লার লোকেরা 'িছানাও 'দয়া- 
ছিল, সময় মত তাহাদের খাওয়াইয়াঁছলও। আম গিয়া পেশীছিলে 
তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। আমার সঙ্গে খুব আদর হত্ব কাঁরয়া কথা বাঁলল। 
রাত্রে তো কিছু হইবার কথা ছিল না, আম সদাকত আশ্রমে চাঁলয়া গেলাম। 
পরের দিন আবার খুব সকালেই এ জায়গায় আসিয়া পেপছিলাম। আমি 
তো সমস্ত প্রদেশ ঘুঁরয়া বেড়াইতাম আর আশ্রমে বাঁসয়া বাঁসয়া ব্লজ- 
কিশোরবাবু সব জায়গায় প্রয়োজনমত আদেশ ও সাহায্য পাঠাইতেন। 
এবার এ পর্যন্ত কংগ্রেস কামাট আইন অমান্য বিষয়ে প্রতিশ্রুত দেয় নাই" 
সদাকত আশ্রম বাজেয়াপ্ত হয় নাই। এজন্য একাজ এখান হইতেই চলিতে 
থাঁকিল। গ্রেপ্তার তাহারাই হইত যাহারা নুন তৈয়ার করিত, আর সকলে 
নহে। 

পরের দন সকালে সেখানে পুলিশের ভিড় ছিল খুব। ঘোড়সওয়ার 
পুলিশও আসিয়া গিয়াছিল। শুনিয়াছলাম, জেলা ম্যাঁজস্ট্রেট ও পুলিশ 
সুপারন্টেডেন্টও থানায় উপাঁস্থত 'ছিলেন। এঁদকে লোকের ভিড়ও 
বাড়তে লাগিল। আম বুঝিলাম যে সত্যাগ্রহীদের হয় গ্রেপ্তার কাঁরিয়া 
লইয়া যাওয়া হইবে, নয়তো মারাপট করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। একজন 

ডাঁকতেছেন। আম সেখানে গেলাম। তিনি আমায় বাঁললেন, সত্যা- 

গ্রহীদের আপনি সাঁরয়ে নিয়ে ঘান, না হলে আমাকে হাঙ্গাম করতে হবে। 
আঁম বাঁললাম, আপাঁন গুদের গ্রেপ্তার করতে পারেন। তিনি বাঁললেন, 
িড়ও আম সাঁরয়ে দেব, তবে সরাতে গেলে আমায় কঙ্ঠোরতার আশ্রয় 
নিতে হতে পারে। আম স্বেচ্ছাসেবকাদগকে সরাইবার কথায় অস্বীকার 
করিলাম। তাহার পর তিনি আমাকে বাঁললেন, এর জবাবাঁদহি আপনাকে 
করতে হবে, আম যা ভাল বুঝি করব। আঁম বুিলাম, এমন হইতে 
পারে, তিনি লাঠি বা গুিও চালাইবেন। সং্গীদের পরামর্শ লওয়া আমার 
ভাল মনে হইল। একথা আমি তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি বাঁললেন যে 
এজন্য তান আধ ঘণ্ঠা সময়-দিতে পারেন। আম ঘখন যাইতে আরম্ভ 
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করিয়াছ তখন তান তাঁহার ঘাঁড় বাহর কাঁরয়া বললেন, আপাঁন আপনার 
ঘাড় আমার ঘাঁড়র সঙ্গে মিলিয়ে নিন। এ কথা আমার খারাপ লাগিল। 

আম বাঁলয়া দিলাম, আম এর প্রয়োজন দেখাঁছ না। তান ?নজের ঘাঁড়র 
দিকে তাকাইয়া রাহলেন। আম ইহাও বাঁলয়া দিলাম, যাঁদ আধ ঘণ্টার 
মধ্যে তাঁর সন্তোষজনক উত্তর না দিই তবে 1তাঁন যা ভাল বোঝেন করবেন। 
আম সোজা মোটরে চাঁড়য়া সদাকত আশ্রমে গেলাম। সকলের মত হইল, 
আমরা ছু কাঁরতে পারব না, ম্যাঁজিস্ট্রট যাহা খুঁশ করুন। আম 
তাড়াতাঁড় টেলিফোনযোগে সুলতানগঞ্জ থানায় এই উত্তর দয়া ঠদলাম। 
আবার এখন ওখানে একটা-না-একটা কিছু হইবেই, এই কথা মনে করিয়া 
আম তাড়াতাঁড় মোটরে করিয়া সেখানে যাইবার জন্য রওনা হইলাম । 

পথের মধ্যে বাকরগঞ্জে গাঁদক হইতে মোটরে কারয়া ম্যাঁজস্ট্রেটেকে 
ফিরিতে দেখলাম। তানও আমাকে দোখলেন। একটু হাঁসতে হাসতে 
অগ্রসর হইয়া গেলেন। আম বুঝলাম, ওখানে তান হাঙ্গামা করিয়া 
ফারতেছেন। সেখানে গিয়া বুঝতে পারলাম, তান প্রথমে সত্যাগ্রহদের 
চাঁলয়া যাওয়ার আদেশ দেন, যখন তাহারা গেল না তখন কিছ দুরে যে 
সব ঘোড়সওয়ার দাঁড়াইয়াঁছল তাহাদের ঘোড়া চালাইবার আদেশ দেন। 
ঘোড়া ছুটিলে ছেলেরা রাস্তার উপর শুইয়া পাঁড়ল। এইভাবে তাহারা 
রাস্তা বন্ধ করিয়া দল। ঘোড়া সেই পযন্ত ছ্াটয়া আসিল, 'কন্তু 
তাহাদের কাছে 'গয়া থাময়া গেল। তখন এঁ ছেলেদের এক এক জনকে 
উঠাইয়া এক মোটর লরণতে রাঁখয়া দেওয়া হইল। এইভাবে গ্রেপ্তার কারয়া 

তাহাঁদগকে সরাইয়া দেওয়া হইল। 
এখন আমরা 'স্থর কাঁরয়া লইলাম যে সত্যাগ্রহীরা পাঁচ পচ জনের 

মাঁছল তৈয়ার কাঁরয়া সমস্ত দন ওখানে যাইতে থাকৃক। এক দল গ্রেপ্তার 
হইলে অন্য দল যাইবে। দন রান্র এইরূপ চলুক। এীপ্রল মাসের অর্ধেকের 
বোৌশ কাঁটয়া গিয়াছে। খুব গরম পাঁড়য়াছে। আমাদের সত্যাগ্রহনদেরও 
খুব রোদ্র লাঁগতেছে। পুলিশের লোকেরা তো দন রাত দাঁড়াইয়াই আছে। 
দুই এক 'দিন এইভাবে কাঁটল। তখন আম কর্মপদ্ধাতর ছু বদল 
করিয়া দিলাম। দন রাত গ্রেপ্তারের অপেক্ষা না কাঁরয়া সময় নধারত 
কাঁরয়া দেওয়া হইল। 'দনে রাতে চার পাঁচ বার 'নার্দ্ট সময়ে যাইত। 
প্রথমে তো তাহাদের গ্রেপ্তার করা হইত, কিন্তু পরে যখন দর্শকেরা খুব 
ভিড় কাঁরত, তখন ঘোড়সওয়ার পুলিশ ঘোড়া ছুটাইত, আর লোকদের 
ডাণ্ডা দিয়া মারিত। এই ধাক্কাধাক্ষির মধ্যে সত্যাগ্রহী কখনও গ্রেপ্তার হইত, 
কখনও হইত না, কিন্তু জনতার উপর খুব একচোট মার পাঁড়ত। বিশেষ 
কাঁরয়া সকাল সন্ধ্যায় যখন সত্যাগ্রহীর দল যাইত তখনই এরুপ হইত। 
আমিও সময়মত গিয়া পেপাছতাম ও ভিড়ের মধ্যে থাকিয়া সব দেখাশুনা 
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কাঁরতাম। প2ালশের লোকেরা হয়তো আমাকে চনত তাই আমার কখনও 
চোট লাগে নাই। কিন্তু প্রফেসর আবদুল বারর খুব চোট লাঁগয়াছিল। 
এইভাবে কয়েক 'দন চাঁলল। ভিড় রোজ বাঁড়তে থাঁকল। ঘটনাস্থল 

সুলতানগঞ্জ থানা হইতে পশ্চমাদকে হটিতে হিতে পাটনা কলেজের 
সম্মুখ পর্্তি আঁসয়া গেল। আমাদের লোকেরা এবং জনসাধারণও 
বরাবর শান্তি রক্ষা কাঁরয়া আঁসতেছিল। মারাঁপট যাহা কিছু হইত, 
তাহা পুলিশের পক্ষ হইতেই হইত। একাদনের কথা : মিঃ সৈয়দ হাসান 
ইমামের 'বাঁবসাহেবা কোথা হইতে আসবার সময় পাঁলশকে মারাঁপট 
কাঁরতে দেখেন। কয়েকজনের মাথা ফাটিয়া গ্িয়াছিল। তাঁহার মনে 
ইহাতে খুব লাগল। তিনি গয়া হাসান ইমাম সাহেবকে বাঁললেন, অনেক 
খুনখারাঁপর সম্ভাবনা আছে। তখন পযন্ত জানতাম না যে হাসান 
ইমাম সাহেবের এীবষয়ে কোনও আগ্রহ আছে। এ ব্যাপার লইয়া আম 
তাঁহার সঙ্গে দেখা করি নাই, তাঁহাকে কিছ; বাঁলবার সুযোগও পাই নাই। 
বাবসাহেবার কথা শাঁনয়া তিনি আমাকে তাড়াতাঁড় টেলিফোনে ডাঁকলেন। 
আমি সমস্ত ব্যাপার বিস্তারিতভাবে তাঁহাকে শহনাইলাম। তানি অত্যন্ত 
ভাবপ্রবণ ছিলেন, সব কথা শাঁনয়া তাঁহারও রাগ হইল। তানি আর্্থর 
হইয়া পাঁড়লেন, বাঁললেন যে তান সম্পূর্ণভাবে সাহায্য কাঁরবেন। তাঁহার 
এই উৎসাহ বাড়তে থাঁকিল। একথা আম পরে আবার বালব । 

ইহার মধ্যে ইস্টারের ছুটি আঁসয়া গেল। আম এই সত্যাগ্রহকে 
ধ্মুদ্ধ মনে কারতাম। আ'ম ভাবলাম, ইহা যাঁদ ধর্মের ব্যাপার হয় 
তাহা হইলে ইহার দ্বারা কাহারও ধর্মপালন সম্বন্ধে বাধা না হওয়াই 
উচিত। আমি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটেকে এক পন্র লিাঁখয়া দিলাম যে পুলিশ 
কর্মচারীদের মধ্যে কয়েকজন খ:নম্টানও আছেন, যাহারা হয়তো ইস্টারের 
সময়ে কিছ ধর্মচিরণ করিয়া থাকেন, তাই সোমবার আঁভষান ঘাইবে না, 
আবার মঙ্গলবার হইতে নিয়মমত জাঠা চলিতে থাঁকবে। শংক্রবারও 
দুপুর বেলায় যে জাঠা রওনা হইবার কথা ছিল তাহা আম বন্ধ কাঁরয়া 
দিলাম; কারণ ঘোড়সওয়ার পাীলশের মধ্যে বৌশর ভাগই মুসলমান। 
আঁম এই পত্র শদ্ধ মন হইতে 'লীখয়াছিলাম। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পত্র 
পাঁড়য়া টেলিফোনযোগে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যাহা 'লাখিয়াছি 
তাহা ক সত্যসতাই ধর্মভাব হইতেই 'লাঁখয়াছ। আম বাঁলয়া দিলাম যে 
বাস্তবিক শুদ্ধ চিত্ত হইতেই 'লাখয়াছ। ইহার পর 'তাঁন বাঁললেন যে 
আমি যেন তাঁহার সঙ্গে দেখা কার, তান ভাবিয়া দেখিবেন কিভাবে এই 
ঝগড়ার সমাধান হইতে পারে। 

পরের 'দিন ছিল সোমবার; আম তাঁহার কাছে গেলাম। অনেকক্ষণ 
ধরিয়া কথা হইল। আঁম-বাঁলয়া দিলাম যে এই ঝগড়া আত সামান্য 
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র্যাপার। পাঁচজনের মাঁছল রাস্তা দয়া যাইতে চায়। ইহাতে কোনও 
আইনাঁবরোধী কথা নাই। তান যাঁদ মাঁছল লইয়া যাইতে দেন, তাহা না 
আটকান, তাহা হইলে সমস্ত ঝগড়া মিটিয়া ঘায়। জাঠা যখন নূন তৈয়ার 
কাঁরয়া আইন ভঙ্গ কাঁরবে, তখন গ্রেপ্তার করা হউক; আইনমতে ঘাহা 
সাজা তাহাই দেওয়া হউক। তানি অন্য রাস্তা 'দয়া মাছল লইয়া যাইতে 
বাঁললেন। আম তাহাতে রাঁজ হইলাম না। এই পর্যন্ত কথা হইয়া থাঁময়া 
গেল। পরের দিন সকালে যে জাঠা গেল তাহা গ্রেপ্তার করা হইল। 
গ্রেপ্তারের পর লোকের ভিড় আপানই সরিয়া গেল। মারপিটের প্রয়োজনই 
হইল না। ইহাও দেখা গেল যে পুঁলসের সংখ্যা আত কম; ঘোড়সওয়ার 
পুঁলশ তো ছিলই না। পুীলশের আযাসস্টান্ট সুপাঁরিশ্টেডেন্ট গ্রেপ্তার 
করিলেন। সত্যাগ্রহদের তাড়াতাঁড় কাছাঁরতে উপস্থিত করা হইল। 
মকদ্দমা তো চলিতেই ছিল, এমন সময় পরবতর্ট জাঠার আঁসিবার সময় 

হইয়া গেল। সে জাঠা সোজা রাস্তা 'দিয়া চাঁলয়া গেল। কেহ তাহার 
পথরোধ করিল না। আমরা কাছারতেই ছিলাম, এমন সময় এই খবর 
পাইলাম। সেই সত্যাগ্রহীদেরও কাছারর ছাট হওয়া পর্যন্ত আটক 
থাঁকবার শাঁস্ত হইল। হুকুম শুনাইয়া হাঁকম উঠিয়া গেলেন। আমাদের 
সব সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে সঙ্গেই 'তাঁনও সেখান হইতে বাঁহর হইলেন। 
এখন পাঁরজ্কার বোঝা গেল যে, প্ালশ জাঠার পথ আটক কাঁরবে না। 
সন্ধ্যাবেলাতেও জাঠা গেল। কিন্তু আটকবন্ধ কিছ হইল না। ইহার পর 
জাঠা পাঠানো বন্ধ কাঁরয়া দেওয়া হইল। কিন্তু নুন তৈয়ারর কাজ চাল: 
থাকল, এইজন্য লোকেরা গ্রেপ্তার হইয়া চাঁলল। পাটনা শহরেও গ্রেপ্তার 
চলিতে থাঁকল। 

লবণ সত্যাগ্রহের পরের কাধ্রম 

গান্ধীজী কয়েকাঁদন পরে গ্রেপ্তার হইয়া গেলেন। ধরাসনায় সরকার নুন- 
গোলা ছিল, সেখানে সত্যাগ্রহীদের আভযান চাঁলল। সেখানে বাহরের 
ময়দানেই প্রচুর লবণ জমা হইয়া পাঁড়য়া থাঁকত। স্বেচ্ছাসেবকেরা তাহা 
লুটিতে অবশ্য যাইত না, কিন্তু সরকার আদেশ অমান্য কাঁরয়া সেখানে 
প্রবেশ করিতে চাঁহত। এইজন্য সেখানে তাহাদের উপর লাঠি চলিত 
খুব। প্রথমে গান্ধীজী, তাহার পর আব্বাস তৈয়বজশী ও সরোজনী নাইড়ু 
এ স্বেচ্ছাসেবকদের নেতৃত্ব কারতে থাকেন। তাঁহারা এক একজন করিয়া 
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গ্রেপ্তার হইয়া চাঁললেন। সেখানে স্বেচ্ছাসেবকদের "নর্দয়ভাবে মার খাওয়া, 
লাঠির ঘায়ে অজ্ঞান হইয়া যাওয়া, অজ্ঞান অবস্থায় তাহাঁদগকে টাঁনয়া 
জঙ্গলে ফোঁলয়া দেওয়া, সেখান হইতে কংগ্রেসী খাটে উচ্াইয়া তাহাদগকে 

কংগ্রেসপী হাসপাতালে পেশছানো, এসব রোমাণ্কর সংবাদ খবরের কাগজে 
বাহর হইতে লাগল । তাহাতে উৎসাহ বাঁড়য়াই চলল, কামিল না। প্রচণ্ড 
মার খাইতে হইবে জানিয়াও শত শত লোক রোজ যাইত । যত দিন না বর্ষা 
শ্র্ হইয়া সেখানে যাওয়া-আসা অসম্ভব কারয়া তুলল, ততাঁদন এ 
ব্যাপার বরাবর চাঁলতে থাঁকল। 

বহার প্রদেশে সমূদ্রতট তো ছিলই না। কিন্তু সর্বত্র কিছু না ছু 
নোনতা মাঁট পাওয়া যাইত, তাহা একন্র কারয়া তাহার জল চোয়াইয়া লওয়া 
হইত আর হাঁড়তে তাহা গরম কাঁরয়া শুকাইলে নুনের মত একটা জিনিস 
পাওয়া যাইত। আম িজে কোথাও নূন তৈয়ার কার নাই, কন্তু যেখানে 
যাইতাম সেখানকার তৈয়ার নূন সভায় 1বক্য় কারতাম বা নীলাম কাঁরতাম। 
তাহাতে খরচের কিছ টাকাও পাওয়া যাইত, খোলাখাাঁল আইন ভাঙ্গাও 
হইত। কারণ কর না দয়া নূন বিক্লয় করা নুন তৈয়ারি করার মতই 
অপরাধ । কিন্তু আম অনেক দিন পধন্ত গ্রেপ্তার হই নাই। 

শুরুতেই পাঁণ্ডত জওহরলালজী গ্রেপ্তার হইয়াছলেন। তাঁহার 
জায়গায় পাণ্ডত মাঁতলালজী কাজ কাঁরতে লাগলেন। 'তানও প্রায় 
জুনের শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হন নাই। আমাকেও ওয়াক কাঁমাটর সভ্য 
করা হইয়াছিল। ইহার মধে, যখন-তখন প্রয়াগে ওয়াঁক্ৎ কাঁমাটির বৈঠকও 
হইত। সেখান হইতে প্রয়োজনমত দেশ বাহর হইত। লোকে যে প্রকার 
সাহায্য চাহিত তাহা দেওয়া হইত। সমস্ত দেশে গভর্নমেন্টের দমননশীতি 
জোর চলিতোঁছল। যত লোক গ্রেপ্তার হইতে পারিত গভর্নমেন্ট তত 

ধরিতেন না। সরকার এই নীতি স্থির করিয়া লইয়াছিলেন যে, আইন- 
ভঙ্গকারীদের মধ্যে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইবে, অধিকাংশকে মারপিট 
করিয়াই ছাঁড়য়া দেওয়া হইবে। এইজন্য যেখানে কয়েকজন একন্র হইয়া 
নূন তৈয়ার কাঁরত, পুলিশ সেখানে গয়া হাড় চূলা ভাঁঙ্গয়া ফেলিত, 
যাহারা সেখানে উপাঁস্থত থাকিত তাহাদের মধ্যে দুই একজনকে গ্রেপ্তার 
কাঁরত, অন্য লোকদের লাঠি মারিয়া চাঁলয়া ঘাইত। ইহাতে নূন তৈয়ার 
করা বন্ধ হইত না। আবার নূতন হাড় আসত, নূতন চুলা তৈরি হইত, 
আর নূন যাহারা তৈয়ার করিত তাহাদের সংখ্যা আগেকার মতই থাকিত। 
গাঁয়ের লোকেরা এ কাজ লুকাইয়া 'ছিপাইয়া কাঁরত না, কারণ 'নিদেশ ছিল 
খোলাখলভাবে করিবার । আম বরাবর 'দিন রাত ঘুরিয়া 
সর্বত্র দেখিতাম, লোকেরা গাঁয়ের কোনও প্রধান জায়গায়, কলাগাছ প্রভৃতি 
পৃতিয়া, পতাকা ও তোরণ 'দিয়া-সাজাইয়া, একট; ঘিরিয়া লইত। সেখানেই 
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চুলা ও মাঁট হইতে জল চোলাই কারবার জন্য ছোট কু'ঠি তোর কাঁরয়া 
লইত। গাঁয়ের সকলে জানত, কোথায় নুন তৈয়ার হয়। কোনও আগন্তুক 
ব্যান্ত বা পূলিশের লোকে নূন তৈয়ারর জায়গার সন্ধান অনায়াসেই পাইত। 

উপরে বালয়াছি যে কছাযাদন পর্যন্ত গভর্নমেন্ট আমাকে গ্রেপ্তার করেন 
নাই। ইহাও বাঁলয়াছি যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার পূর্বে লবণ সত্যাগ্রহের 
সফলতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছল। কন্তু তবু আম এজন্য প্রাপরি 
চেষ্টা কাঁরয়াছি। গান্ধীজী তাঁহার আঁভযানে যেমন যেমন ডাণ্ডীর দিকে 
অগ্রসর হইতে থাকলেন, দেশে উৎসাহ তেমাঁন তেমান বাঁড়তে লাগল। 
এই সমস্ত দেখিয়া আমার িশ্বাসও দৃঢ় হইতে থাকল যে, ইহাতে পূর্ণ 
সফলতা পাওয়া যাইবে। তখন আম আরও জোর দলাম। পাঁণ্ডত মাঁত- 
লালজীরও এমনই একটা অবস্থা ছিল। 'তানও প্রয়াগে, নিজের আনন্দ- 
ভবনেই, যেমন প্রয়োগশালায় প্রয়োগ হয় তেমনই 1ফলটার কাগজের সাহায্যে 
মাট হইতে নুন বাহির কাঁরলেন। উহা তান খুব গর্ব করিয়া আমা- 
দগকে দেখাইলেন। আমরাও ইহাতে গর্ব অনুভব কারলাম। তাঁহার 
আদেশ ও সম্মাত পাইয়া, বিহারের অবস্থার প্রাত লক্ষ্য রাঁখয়া আম 
এরূপ কর্মপ্রণালী স্থির কারলাম যে, ীবহারে জুন মাস পর্যন্ত নূন তৈয়ার 
চাঁলবে-অর্থৎ এইঁদকে বেশি জোর দেওয়া চাঁলবে: তাহার পর জোর 
দেওয়া হইবে বিদেশ বস্ত্র বাঁহজ্কারের উপর, সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান 
'নবারণের কাজ চলিতে থাকবে; বয় নুন তৈয়ার করা যাইবে না, এই 
কারণে জুনের পর 'বদেশী বস্ত্র বজ্ন ও মদ্যানষেধের জন্য পাহারা 
ইত্যাদর কাজ চালু করা হইবে; বর্ষা শেষ হইলে চৌঁকিদারা ট্যাক্স বন্ধ 
কারবার কাজ আরম্ভ করা যাইবে। 

এই কার্যক্রমের এমন অর্থ ছিল না যে যখন নূন তৈয়ার হইতে থাকবে 
তখন বিদেশী বস্ত্র বনের কাজ হইবেই না। ইহার শুধু এইট.কুই অর্থ যে 
এ সময় একটা বিষয়ের উপর জোর "দিয়া লোকের মন সেইদকে বোশ 

আকর্ষণ কাঁরতে হইবে, তাহাতে পূর্ণ সফলতা পাইতে হইবে। এইভাবে, 
একটা কাজের উপর জোর দিলে তাহা বোশ অগ্রসর হয়। 

আ'ম খবর পাইয়াছিলাম যে প্রথমে গভর্নমেন্টের আমাকে গ্রেপ্তার 
করিবার ইচ্ছা ছিল না। আম তো গভর্নমেণ্টের মতের অপেক্ষা না রাখিয়া 
কাজ কাঁরয়াই যাইতোঁছলাম। কয়েকাঁদন পরে খবর আসল যে প্রাদেশিক 
সরকারের অনূুমাতি জেলা ম্যাঁজস্ট্রেট পাইয়াছেন_-তিনি ইচ্ছা কারলে 
আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন। আমার কাজের পদ্ধাত এইরূপ ছিল যে 
আঁম কোনও জেলায় চাঁলয়া যাইতাম; বিনা পয়সায় কি ভাড়া দয়া এক 

একাঁদকে বাঁহর হইতাম, সারাদন দশ-পনেরোটা জায়গায় ছোটখাটো সভা 
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করিতাম, রাস্তায় যেখানে যেখানে লবণ তৈয়ার হইত সমস্ত দেখাশুনা 
কাঁরতাম, রাত দশটা এগারোটায় এদক-ওাঁদক ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাহির হইতে 
গফরিতাম। এইভাবে প্রত্যেক জেলার খুব বড় অংশ ঘ্দারয়া আসিতাম। 
দুই-তিন দিনে এক জেলা ঘুরিয়া অন্য জেলায় বাঁহর হইয়া যাইতাম। 
আম দৌখয়াছি, গাঁয়ে গাঁয়ে এই লইয়া বাজি ধারত। যে কোন গ্রামে আঁধক 
লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে । যেখানে লবণ তৈয়ার থাকত না, সেখানকার লোক 
হতক্ষণ লবণ তৈয়ার না হইত ততক্ষণ ল্জতভাবে থাঁকত। আঁম 
লোকদের 'বদেশ বস্ত্র বজন, মদ্যপান নিষেধ ও লবণ তৈয়ার কারবার কথা 
বুঝাইতাম। সর্বদা লোকেরা চোৌঁকিদারী ট্যাক্স ও খাজনা বন্ধ কারবার 
কথা জিজ্ঞাসা করিত। তাহাদের বালয়া দিতাম যে এই চলাতি কার্যপদ্ধাতি 
শেষ হইয়া গেলে পরে সোঁবষয়ে নির্দেশ বাঁহর হইবে, ততাঁদন লোকে 
সৈজন্য প্রস্তুত হউক। লোকেরা একথার অর্থ বুঝিতে পাঁরিত। 

বিদেশ বস্ত্বজন ও মদ্যপান 1নবারণ 

লবণ তৈয়ার করা ছাড়া শহরের কাজ ছিল বোঁশর ভাগ বিদেশী বস্তবজন 
ও মদ্যপান 'নবারণ। প্রয়াগে ওয়াক কাঁমীটর বৈঠকের সময়ে জানা ছিয়া- 

ছিল যে, দেশের কয়েক জায়গায় াবদেশী বস্ত্র বনের কাজও জোর চাঁলতে- 

ছিল; এই কাজ 'বহারেও শুরু হইয়া ?গয়াছল। ব্যবসায়ী ও সাধারণ 
লোক উভয়ের মধ্যেই এ বিষয়ে প্রচণ্ড উৎসাহ 'ছল। এইজন্য একাজ 
অত্যন্ত সহজে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রত্যেক গ্রামে যেমন লবণ তৈয়ার 
একটা টেউয়ের মত আদিল তেমান বড় বড় শহরে দোকানে ও আড়তে 
সমস্ত বিদেশী কাপড় বিব্য় বন্ধ করিয়া দবার চেম্টা চাঁলল। মহাত্মাজী 
গলখিয়াছিলেন, এই কাজ এবং মদের দোকানে পাহারার কাজ বৌশর ভাগ 
মেয়েদের হাতেই থাকৃক- আর ইহার সম্পূর্ণ ভার মেয়েরা বাঁঝয়া লউক। 
এইজন্য কোথাও কোথাও মেয়েরা দোকানে পিকেটিং করিতে বা পাহারা 
দিতে আরম্ভ কাঁরল। কোথায় কেহ এক কর্মপ্রণালী চালাইয়া দিল-_ 
তাহা প্রায় সব জায়গায় চাঁলল; সব কাপড়ের দোকানদার জের দোকানে 
ণবদেশশ বস্ত্র বাঁধিয়া তাহার উপর কংগ্রেসের মোহর মারিয়া দিত ও 'লাঁখিত 
প্রাতশ্রাতি দিত যে. যতক্ষণ কংগ্রেসের হুকুম না হইবে ততক্ষণ আর গাঁহিট 
খুলবে না। ব্যবসায়ীরা সর্বদা নিজেদের মধ্যে কামাট করিয়া লইত-_ 
এ& কমিট দেখাশুনার ভার কংগ্রেসের উপর থাঁকিত, অথবা কংগ্রেসের 
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প্রাতানীধরাও তাহাতে থাকিতেন- তাঁহারা এই কামাটর উপর সমস্ত 
বিদেশী বস্ত্র এইভাবে বাঁধয়া দিবার ও 1বক্রয় বন্ধ কারবার ভার অর্পণ 
কাঁরতেন। কোনও ব্যবসায়ী প্রাতশ্রাতি ভঙ্গ কাঁরলে কাঁমাঁট তাহাকে 
জাঁরমানা কাঁরয়া শাস্তও দিত, এইভাবে তাহার উপর সম্পূর্ণ শাসন 
চাঁলত। যে ব্যাপার রাঁজ হইত না, তাহার দোকানে পাহারা বা পিকোঁটং 
বসানো হইত ও তাহার বক্লয় বন্ধ হইয়া যাইত। 

আজও ইহা মনে করিয়া খুব সন্তোষ বোধ কার যে 'বহারের প্রায় 
সকল শহরে আর বহনসংখ্যক গ্রামে ছোট ছোট ব্যাপারীরাও ?নজেদের সমস্ত 
বিদেশী কাপড় গাঁট বাঁধয়া কংগ্রেসের মোহর লাগাইয়া আলাদা কাঁরয়া 
রাঁখয়া দিত। সমস্ত প্রদেশে পাহারার কাজ অল্পই কাঁরতে হইয়াঁছল, আর 
তাহাও খুব সফল হইয়াঁছল। 'পকোটং শুরু কাঁরতেই গাঁট বাঁধা শুরু 
হইয়া যাইত, আর দুই চাঁরাঁদনেই কাজ শেষ হইত। প্রায় সর্বই আম 
এ দৃশ্য দৌখয়াছি। 'স্থর করা ছিল যে জুন মাসের অর্ধেক গেলে তবে 
এই দিকে জোর দেওয়া ঘাইবে। কিন্তু আমার মনে হয়, জুনের শেষ হইতে 
হইতে এই কাজও সমস্ত প্রদেশে শেষ হইয়া 'গয়াছল। যে ধরনের কাজ 
হইতোছিল তাহাতে তত্বাবধানে খুব সুফল হইত। কোন এক শহরের 
ব্যাপারীরা গাঁট বাঁধতে শুরু করিয়াছে; এই খবরে অন্য শহ'রর ব্যাপারীরা 
এ বিষয়ে আলোচনা কাঁরতে আরম্ভ কাঁরত ও সেখানকার কংগ্রেসীরাও 
তাহাদের উপর চাপ দিতে আরম্ভ কাঁরত। অমন সেখানকার কাজও 
শুরু হইত, তাড়াতাঁড় শেষও হইত। কানপুর, পাঞ্জাব, 'দল্লী প্রভ়ীত 
স্থানের বড় বড় ব্যবসায়ীরা আঁসয়া পণ্ডিত মাঁতিলালজশর সাঁহত দেখা 
কাঁরত ও তাঁহার সাহত কথা বাঁলয়া এঁ সব কেন্দ্রে কভাবে এই কাজ 
সসম্পন্ন করা যায় ও ইহাতে ভারতঈয় মিল মালিকদের নিকট হইতে 
[কভাবে সাহায্য নেওয়া যায় তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিত। প্রাতিজ্ঞা- 
পত্রের মুসাবিদা তৈয়ার কাঁরয়া সর্বত্র পাঠানো হইয়াছিল। জনসাধারণ ও 
ব্যাপারীরা নিজের নিজের প্রতিজ্ঞাপন্নে দস্তখত করিত। 

কোনও কোনও প্রদেশে মদ্যপান নিবারণের উপর বোঁশ জোর দেওয়া 
হইল সেখানে ইহা লইয়া সরকারের দমননশীতি চাঁলল। লোককে জেল- 
বরণ করিতে হইল- গুলী পর্যন্ত খাইতে হইল। এমন রোমহর্যণ ঘটনা 
ঘাঁটল সামান্ত প্রদেশে। অনেক পাঠানের উপর গুলীবর্ষণ হইল। সমস্ত 
দেশে উত্তেজনা ছড়াইয়া পাঁড়ল। এাসেম্বলীর প্রথম নির্বাচিত সভাপাঁতি 

বঠৃঠলভাই প্যাটেল নিজের পদে ইস্তফা দিলেন। তান সীমান্ত প্রদেশের 
গুলার ব্যাপার তদন্ত করিতে যাইতেছিলেন। গভর্নমেন্ট তাঁহার রিপোর্ট 
বাজেয়াপ্ত কারলেন। উহার আঁধক প্রচার হইতে পারিল না। কিন্তু যাহা 
কিছ; খবর ছাপা হইত-_তাহা সমস্ত বিদ্যাতের মত আতিশয় তেজের 
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সাঁহত কাজ কঁরিত। যখন একে একে সবরন্ম উত্তেজক কান্ড হইতে লাগল, 
তখন কাহাকে ছাঁড়য়া ছাড়িয়া কাহার কথা বালব, তাহা বাছিয়া লওয়ার 
মানে কিছু হয় না। আমার দুঃখ এই যে, আজ পরন্ত দেশব্যাপী সত্যা- 
গ্রহের বিস্তৃত ইতিহাস লেখা হয় নাই। কিন্তু এমন কয়েকাঁট কথা আছে, 
যাহা উল্লেখ করিলে ভাল হয়। 

বিহার পর্দাপ্রধান দেশ। আম যখন ইংলন্ডে ছিলাম তখন এখানে 
পদাঁ দূর কারবার বিশেষ চেম্টা আরম্ভ হইয়াছিল। দ্বারভাঙ্গা জেলার 
যুবক শ্ীরামনন্দন শিশ্র বাঁড়র লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের স্ত্রীকে 
পদ্ট হইতে বাহিরে লইয়া আসলেন। স্ত্রীকে তান সাববমতশী আশ্রমে 
1কছ7াদনের জন্য লইয়াও যান। মহাত্মাজী মগনলাল গান্ধীর কন্যা শ্রীমতী 
রাধাকে তাহার শিক্ষা ও পদানিবারণ কাজের জন্য বিহারে পাঠান। মগন- 
লালজী এখানকার কাজ দোঁখতে আঁসলেন। মেয়েকে দেখাও উদ্দেশ্য 
ছিল। তিনি হঠাৎ অসুখে পাঁড়লেন ও পাটনায় তাঁহার মৃত্যু হইল। 
ইহার ফল হইল অন্ভূত। পদ্দীনবারণের কাজ জোরে আরম্ভ হইল। 
এজন্য প্রাদেশিক সম্মেলন হইল । তাহাতে শ্লীব্রজীকশোর প্রসাদও অগ্রণী 
দিলেন। যে-কাজ গয়া কংগ্রেসের সময় স্বজপমান্রায় আরম্ভ হইয়াছল, 
তাহা এখন বাড়িয়া চলিল। 

১৯৩০ সালে যখন সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইল ও গান্ধীজন মদ্যপান 
শানবারণ ও বিদেশ বস্ত্র বর্ন বিশেষ কাঁরয়া মেয়েদের কাজ বাঁলয়া 
নিধরিণ করিলেন, তখন মেয়েদের মধ্যে উৎসাহের ঢেউ উাঁঠল। শহরের 
যেখানে যেখানে পিকেটিং বা পাহারার কাজ চাঁলত, সেখানে মেয়েরাই কাজ 
কারত। মেয়েরা দোকানে আঁসয়া দাঁড়াইলেই কোন খারদ্দার সোঁদকে 
উশক মারিতে সাহস করিত না। দোকানদারও ভয় পাইত এবং মেয়েদের 
সঙ্গে ভদ্রু ব্যবহার কারিত। পাটনায় এ প্রকারের পাহারা দুচার 1দনের 
জন্য কোনও কোনও দোকানে বসাইতে হইয়াঁছল- এ বিষয়ে প্রধান কাজ 
কারবার ভার ছিল শ্রীযুক্তা বিন্দুবাঁসনী দেবীর উপর । যাঁহারা কখনও 
ঘরের বাহর হন নাই এমন মেয়েরাও ইহাতে যোগ 'দয়াছিলেন। সকালে 
আটটা নয়টা পর্যন্ত কংগ্রেসী কম্মীরা তাঁহাদের নিজের 'নজের ঘর হইতে 

তাঁহাদের বাঁড়তেও পেশছাইয়া 'দিতেন। একাদনকার কথা- কোন 
এক বাঁড়র এক নতন বৌ আ'সয়া উপ্াস্থত। স্বেচ্ছাসেবক তাঁহাকে 
বাঁড়তে পেশছাইয়া ভূয়া গয়াছিল। রাত হইয়া গিয়াছে। 

স্বামী, পত্রীকে বাঁড় লইয়া যাইতে আসিয়া এক দোকানের সামনে এই 

মেয়েটিকে দাঁড়াইতে দেখিলেন।_ জিজ্ঞাসা কাঁরয়া জানলেন, তাহাকে বাঁড় 
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লইয়া যাইতে কেহ আসে নাই। তিনি তাহাকে নিজের মোটর গ্রাঁড়তে 
উঠাইয়া বাঁড় পেশছাইয়া দিতে চাঁহলেন। সে মেয়োট নিজের বাঁড়ও 
গাঁনতে পারল না-কারণ কখনও ঘরের বাঁহরে আসে নাই। শহরের 
সব বাঁড় প্রায় একরকম দোখতে। তাই সব বাঁড় নিজের বাঁলয়াই 
দেখাইল। আমাদের এখানকার রেওয়াজ এই ষে মেয়েরা স্বামীর নাম লয় 
না। এইজন্য সে স্বামীর নামও বাঁলতে পারল না যে তাহার বাঁড়র 
সন্ধান পাওয়া ঘায়। মেয়োট হয়তো কায়েথীঁ অক্ষরে নিজের নাম লাখিতে 
পারত, তার চেয়ে বৌশ লেখাপড়াও জানত না। যে ভদ্রলোকাঁট মোটর 
গাড়িতে চড়িয়া ঘৃরিতেছিলেন, তান কায়েথী জানিতেন না যে তাহার 
স্বামীর নাম তাহাকে "দয়া লেখাইয়া বাঁড়র সন্ধান ক'রবেন। বেশ 
খানিকক্ষণ ধারয়া গাঁড় এখানে ওখানে ছুটাছুটি কারল।- আবার তাহার 
স্বামীর নাম তাহাকে দিয়া লেখাইয়া কাহাকে দয়া পড়াইয়া লইলেন। 
তখন ঘরের খোঁজ হইল । এইরপে মেয়োটকে তাহার বাঁড় পযন্তি 
পেশছাইয়া দেওয়া হইল। এই ঘটনা আম 'লাখলাম এইজন্য যে পাঠক 
ইহাতে বুঝিতে পারবেন যে, মেয়েদের মধ্যে কতখানি উৎসাহ ছিল: আর 
আঁশক্ষিত মেয়েরাও ভাবে একাজে আনিয়া জুটিয়াঁছল। 

বঈপযরে সত্যাগ্রহ 

একবার প্রয়াগে গিয়াছিলাম। ওয়াঁক্ধ ক্িটির বৈঠক ছিল; সেখান 
হইতে পাটনায় ফারিয়া আসিয়া শুনিলাম, ভাগলপুর জেলায় বীপুর গ্রামে 
নূতন ধরনের সতাগ্রহ শুরু হইয়া গিয়াছে। প্রয়াগে ইহার কিছূ খবর 
পাইয়াছলাম। পাটনাতে বিস্তারিত খবর জানিতে পাঁরলাম। তখন আমি 
শীঘ্র সেখানে যাওয়া স্থির করিলাম। বাীঁপুর গঙ্গার উপরে ভাগলপুর 
হইতে কিছু দূরে, বি. এন্, ডবাঁলউ. আর. (ও. 1টি.) রেলওয়ের ছোট একটা 
জংশন- সেখান হইতে ভাগলপর ঘাটের গাঁড় যায়__এখানকার সারা অণুল 
ব্ষয়ি জলমগ্ন হইয়া থাকে । এরুপ স্থানে যেমন দেখা যায়, এখানকার 
লোকেরা খুব সাহসী ও লাঠিবাজ। এখানে কংগ্রেসের প্রীত লোকের খুব 
সহানুভূতি ছিল। 

১৯২৯ সনে একবার আমাকে খুব আগ্রহ করিয়া এখানে ডাকা হইয়া- 
ছিল। লোকেরা আমাকে আশেপাশের গ্রামেও লইয়া 'গয়াছল। সেখান- 
কার লোকেরা আমাকে খুব উৎসাহ ও আদরের সাঁহত অভ্যর্থনা কাঁরয়া- 
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ছিল।॥ আমি যেখানে গিয়াছিলাম সেখান হইতে কিছ-দুরে গৌরাঁপুর 
গ্রাম। 'ফারবার সময় খুব জোরে বৃষ্টি হইতে লাগল । মাঝখানে এক 
নদী পার হইবার ছিল। হাতা চাঁড়য়া যাইতোছলাম। নদী পার হইয়া 
হাতীর উপরে খুব ভাজয়া গেলাম। যখন বাপরে সভাস্থলে 1গয়া 
পেশছিলাম, তখন দোঁখলাম খুব ভীড় জমিয়াছে, খুব বাঁন্ট হইতেছে তবু 
একজনও উঠিয়া চাঁলয়া যাইতেছে না। আমাকেও সেই অনর্গল বৃষ্টির 
মধ্যে দাঁড়াইয়া বন্তৃতা কারতে হইল। এভাবে সেখানকার উৎসাহের নমুনা 
আমি কিছু পাইয়াছলাম। সেখানকার কিছ; হাতহাসও আম শিয়া 
লইয়াছলাম। তাহার মধ্য হইতে একটা কথা এখানে 'লাখ। সেখানে এক 
ইংরেজের জাঁমিদারী ছিল। বহাাদন হইতেই রায়তদের সঙ্গে একটুকরা 
জামির জন্য ঝগড়া চলিয়া আপসিতেছিল। কাছারিতে অনেক মামলা-মকদ্দমা 
চাঁলতেছিল। জমি রক্ষার জন্য সাহেব কয়েকজন গর্খাকে নযুন্ত কাঁরয়া 
তাহাদের উপর রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। শোনা যায় যে, বর্ষকালের 
এক রাব্রে এ অণ্চলের লোকেরা সমস্ত গুরখ্খকৈ মারিয়া- সংখ্যায় তাহারা 
বিশ-পপচশজন ছিল- গঙ্গার বানের জলে ফোঁলয়া 'দয়াছল। কে মারল, 
আর তাহাদের মৃতদেহের কি হইল, তাহার খোঁজ পাওয়া গেল না। 

এরূপ স্থানের আঁধবাসীদের মধ্যে সত্যাগ্রহের জন্য উৎসাহ থাকবে, 

তাহা কিছু আশ্চর্য নয়। 'কন্তু তাহারা আহিংস থাকতে পারিবে কিনা, 
সে ভয়ও ছিল; তাহা আশ্চর্য কথাও [ছিল। সেখানে এক নূতন ধরনের 
সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়া গেল। কথাটা গাঁজার এক দোকান লইয়া । রেলওয়ে 
প্ল্যাটফরমের পাশেই পশ্চিমাদকে কংগ্রেসের আশ্রম। সেখানে এক ছোট 
কুঠরতে খাঁদভান্ডার। সেখানে সূতা 'কনিয়া রাখা হইত। 'বক্য়ের জন্য 
তুলা ও কাপড় থাঁকিত। অন্যান্য কুঠরীতে কংগ্রেসের কার্ষকতাঁ ও স্বেচ্ছা 
সেবকেরা থাঁকিত। তখনকার দিনে এই বাঁড় ঝুপড়ীর মত ছিল। এখন 
সেখানে আশ্রমের জন্য সুন্দর পাকা বাঁড় হইয়াছে । রেলের যাত্রীরা গাঁড় 
হইতেই তাহা দেখিতে পায়। 

স্টেশনের দক্ষিণে পাঁচ সাতাঁট দোকান লইয়া ছোটখাট বাজার। ইহার 
মধ্যে একটি দোকানে গাঁজা 'বক্লয় হইত। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকেরা 
গাঁজার দোকানে পাহারা বসাইল। একাঁদন পুলিশ আসিয়া আশ্রম হইতে 
কর্মীদের মারধর করিয়া বাঁহর কারয়া দল: আশ্রমও দখল করিয়া লইল। 
তুলা, সূতা, খাদি প্রভৃতি এঁদক-ওাঁদক ছড়াইয়া ফোঁলল। যখন নিকটবতরঁ 
লোকেরা বৃঝিতে পাঁরিল যে পুলিশ এইভাবে আশ্রম অধিকার করিয়া 
লইয়াছে, তখন তাহারা আশ্রম দখল কাঁরতে চাঁহল। এইজন্য প্রথমে চার 
পাঁচজন লোকের একটা দল পতাকা হাতে সেখানে গেল। প্রচার হইল, 
যেখানে পুঁলশের দল হাতিয়ার লুইয়া বাঁসয়া আছে সেখানে চার পাঁচজন 
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লোক জোর করিয়া দখল লইতে পারে না। ইহা সত্যাগ্রহের এক প্রণালী । 

পুলিশও উহা এরকমই বুঝল । যাহারা এরকম দল গঠন কাঁরয়া যাইত, 
প্ালশ তাহাঁদগকে গ্রেপ্তার কাঁরয়া লইত। প্রাতাঁদন একবার তৃতীয় 
প্রহরে চারটা-পাঁচটার সময় একাজ হইত। 

সংবাদ চাঁরাদকে ছড়াইয়া পাঁড়ল। পাটনাতে তামাসা দৌঁখবার জন্য 
যেমন ভীড় জামত, ওখানেও তেমনই সত্যাগ্রহীর দল যাত্রা কারবার সময় 
ভীড় হইত। কখনও কখনও পুলিশ সত্যাগ্রহীর দল গ্রেপ্তার না কাঁরয়া 
মারাঁপট করিয়া ছাঁড়য়া দিত। প্রাতদিন দর্শকের ভাঁড় বাড়তে লাগল। 
আমি যখন পাটনার 1বস্তাঁরত খবর পাইলাম তখন কয়েকজন বন্ধুর সহিত 
ভাগলপুর গেলাম। সেখান হইতে পরের দিন দ্বিপ্রহরে বাীপুর 
পেশছিলাম। এদন আমাদের যাওয়ার খবর ছড়াইয়া পাঁড়ল। এজন্য 
ভীড়ও খুব বেশি হইল। বেলা প্রায় 'তনটার সময় সমস্ত লোকেই এক 
বাগানে একত্র হইল। আম তাহাঁদগকে বুঝাইলাম যে যাহাই হউক না 
কেন, নিজেদের শান্ত রাখতে হইবে, কোনরকমে কেহ যেন হিংসার কাজ 
না করে। সত্যাগ্রহের সময় উপাঁস্থত হইলে সকলে রাস্তার উপর এঁদকে- 
ওাঁদকে দাঁড়াইয়া গেল। কেহ কেহ এ ছোট বাজারেও জমা হইল। আমরা 
এখানে-ওখানে দাঁড়াইলাম। আমি বাজারের সামনে এমন এক জায়গায় 

লাম যেখান হইতে পাুঁলশের লোকেরা যে দাঁড়াইয়াছল ও সত্যাগ্রহীর 
দল যে পযন্ত যাইতে পারত, তাহা নজরে আসে। সেখানে পেশীছিবার 
পর সত্যাগ্রহর দলের উপর হয় মারধর হইত নতুবা তাহাদের 
গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইত। প্রায় পনেরো কুড়ি হাজার লোকের 
ভঁড়। 

সত্যাগ্রহদদের দল বাহর হইল ও রাস্তা "দয়া পাঁলশ যেখানে 
দাঁড়াইয়াছিল সেখানে গিয়া পেশছিল। তাহাঁদগকে নিয়মমাঁফক গ্রেপ্তার 
বরা হইল, মারাঁপট হইল না) আমরা বুঝিলাম, ওঁদনকার কাজ হইয়া 
শগয়াছে, এখন সকলে চাঁলয়া যাইবে । লোকেরা এখন এঁদক-ওাঁদক ছড়াইয়া 

পাঁড়তেই চাঁহতেছিল-এমন সময়ে আশ্রমের ভিতর হইতে পাঁলশের 
সুপারিনটেনডেন্ট কয়েকজন লগুড়ধারী [সপাহীর সাঁহত বাহির হইলেন। 
রাস্তার উপর যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের উপর লাঠবাজি কারবার 
হুকুম দিলেন। রাস্তা সেখানে উপ্চ। আশ্রম ও বাজার দুই-ই নিচু 
জাঁমতে। পুলিশের লোকেরা বেপরোয়া লাঁঠ চালাইতে লাগল। লোকের 
1ভড় ছিন্নভিন্ন কারল, এভাবে স্টেশন পযন্তি আঁসল। কতজনের উপর 
লাঠি পাঁড়য়াছিল জান না, 'িন্তু কেহ ছু বাঁলল না। সেখান হইতে 
পুলিশ সুপারনটেনডেন্টের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে আসিয়া পেপাছিল। 
আম সেখানে দাঁড়াইয়াছলাম। খাঁনকটা দূরে এক দোকানের বারান্দা 
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হইতে সুপারনটেনডেণ্ট চারদিক দেখিয়া লইলেন। সেখান হইতে 
চীৎকার করিয়া বলিলেন, “মারো শালাদের।” পুলিশ এভাবে লোকেদের 
উপর বেপরোয়া লাঁঠ চালাইতে লাঁগল। আমার উপর চার পাঁচটা লাঠি 
পাঁড়ল। এক যুবক স্বেচ্ছাসেবক মধ্যখানে কয়েকটি লাঠির আঘাত নিজের 
দেহে লইল। এইজন্য ঘাঁদও আমারও চোট লাগয়াছল, কিন্তু যতটা 
লাগতে পারিত ততটা লাগে নাই। আমার স্থান হইতে কিছ দূরে 
ছিলেন বলদেব সহায় ও শ্রীষুন্ত মুরলীমনোহর প্রসাদ। তাঁহারাও খানিকটা 
চোট পাইয়াছলেন। 'কিছ্দ্রে প্রফেসর আব্দুল বারও ছিলেন। তাঁহার 
বোশ লাগয়াছিল। তান পাঁড়য়া গেলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর লাল 
হইয়া গ্নিয়াছিল। 

এই প্রকার মারপিট কারতে করিতে পূলিশবাহনী সুপারনটেন- 
ডেন্টের পিছনে পিছনে আবার আশ্রমে চলিয়া গেল। ভিড় তো লাঠি 
চাঁলবার আগে হইতে কম হইতোঁছল। .লোকেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পাঁড়ল। 
আমরা যাহারা ভাগলপূর হইতে আঁসিয়াছলাম, ওখানেই দাঁড়াইয়া রাহলাম। 
কারণ আমাদের গাঁড় রান্র সাতটা আটটার সময় ওখান হইতে ছাঁড়ত। 

ভিড় ছন্রভঙ্গ হইলে ও পুলিশের লোকেরা চাঁলয়া গেলে এক ডাক্তার 
আসলেন। তান এ বাজারেই থাঁকতেন। 'তাঁন আমাদের আহতস্থান 
ধূইয়া পট বাঁধয়া দিতে থাঁকলেন। আমরা সেখানে বাজারের সামনে 
খোলা ময়দানে ঘাসের উপর পাঁডয়াছলাম। ইহার মধ্যে পুলিশ সুপাঁরন- 
টেনডেন্টকে পাই ও পলিশ ইনসস্পেক্সারকে লইয়া আবার এরীদকে 
আসতে দেখিলাম। আমরা ভাবলাম, হয়তো আবার আমাদের উপর 
লাঠিবৃন্টি হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। তাহারা খাঁনকটা তফাতেই 
দাঁড়াইল। ইনসপেক্তীর ভাগলপুরের প্রাঁসদ্ধ উকিল কংগ্রেসকর্মী পটল- 
বাব্কে গ্রেপ্তার করিয়া লইল। তিনি আমাদের সঙ্গে আঁসয়াছলেন। 
তাহারা পটলবাবকে লইয়া 'ফাঁরয়া গেল। আমরা রান্রর গাঁড়তে ভাগল- 
পুর গেলাম। সেখানে খুব উত্তেজনা ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল। আমিও 
সেখানে দুই-একাদন থাঁকয়া গেলাম। 

সমগ্র বিহারে ভাগলপুর হইল বিদেশ কাপড়ের আড়তের সবচেয়ে 
বড় কেন্দ্র।। অন্যান্য জায়গায় প্রায় সব ব্যাপারীরাই বিদেশ কাপড়ের গাঁট 
বাঁধিয়া মোহরবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ভাগলপুরে এ পর্যন্ত তাহা 
হয় নাই। উতন্ত ঘটনার পর সেখানকার মেয়েরাও দোকান পাহারা দিতে 
অর্থাৎ 'পকেটিং কাঁরতে আরম্ভ কারল। আমার নিকটে দোকানদারেরা 
আসিয়া বালতে লাগল যে তাহারা গাঁট বাঁধিয়া মোহর লাগাইয়া দিতে 
প্রস্তুত। তাহারা নিজেদের মধ্যে কাঁমাটিও তোর করিয়া লইল। দুই চারি- 
দিনের মধ্যে সেখানেও সব বিদেশ বস্ত্র বাজার হইতে উঠাইয়া গাঁটের মধ্যে 
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মোহরবন্ধ কারয়া রাখিয়া দেওয়া হইল। বীপুরের ঘটনার ফল হাতে 
হাতেই ফাঁলল। 'বনা পারশ্রমে সেখানে একাজ হইয়া গেল। 

আমাদের সঙ্গে বীপুর গিয়াছলেন-_ আ্যাসেমবলীর সদস্য অনন্ত প্রসাদ 
৩ কমলে*্বরী সহায়। ভাড়ের গোলমালে তাঁহাদেরও খাঁনকটা ধাক্কা তো 
1নশ্চয়ই লাঁগয়া থাকবে, ঠিক প্ীলশের সামনে পড়েন নাই বাঁলয়া তাঁহারা 
ঠিক লাঠির চোট হইতে বাঁচয়া 1গয়াছলেন। কন্তু সমস্ত ব্যাপারটা 
তাঁহারা স্বচক্ষে দৌখলেন। তাঁহারাও সেখান হইতে অত্যন্ত উত্তেজত 
হইয়া ফারলেন। তাঁহাদেরও মত ইহাই ছিল যে লাঠি একেবারে 1বন৷ 
কারণে চালানো হইয়াছিল। কারণ লাঠি চালাইবার পূর্বে ভীড় হাঠিতে 
শর হইয়াছল। দুই চার মাঁনটের মধ্যেই লোকেরা যেখানে সেখান 
চাঁলরা যাইত। আমাদের উপর প্রহার হইয়াছিল আরও অকারণে । এই- 
জন্য তাঁহারা তাঁহাদের পদত্যাগপত্র পাঠাইয়া দলেন। আজ ঠিক মনে নাই, 
[কন্তু হয়তো অন্য কেহ কেহও এই ঘটনার বিবরণ শানিয়া পদত্যাগপত্র 
পাঠাইয়াছলেন। 

আর একটা কথা হইল সবচেয়ে 'বাঁচন্র। পুঁলশের মধ্যে দুই দল 
হইয়া গেল। কেহ কেহ সূুপাঁরনটেনডেন্টকে অভ্রান্ত বলিয়া ভাঁবত ও 
খুব লাঠিচালনা করিত। 'কন্তু এমনও কেহ কেহ ছিল যাহারা লাঠিমারা 
ভূল মনে কাঁরত আর হঠঁশিয়ার হইয়া হাত চালাইত। আমাদের উপর যেসব 
লাঠি পাঁড়য়াছল তাহা দ্বিতীয় দলের 'সপাহীর লাঁঠ, প্রথম দলের নয়। 
সপাঁরনটেনডেণ্ট আগে আগে যাইতেছিলেন, ইহারা তাঁর পিছনে 'পছনে 
চাঁরাঁদকে লাঠি আস্ফালন করিয়া যাইতোছিল। যখন লাঠর চোটে আব্দুল 
বাঁর প্রায় সেখানেই বেহঠ্স হইয়া পাঁড়য়া যান, তখনও একজন সিপাহী 
তাঁহাকে মারতে আবার লাঠি তৃলিল। সে ভূপাতিত অজ্ঞান বাঁর সাহেবের 
উপর লাঠি মারতে চাহিয়াছল; কিন্তু আর একজন সিপাহী নিজের লাি 
দয়া তাহার লাঠি থামাইয়া দিল। তৃতীয় একজন সিপাহী তো বার 
সাহেবের আততায়ী এঁ সপাহনকেই এক লাঠি মারিল। এইভাবে পরস্পর 
ঝগড়া কারিতে কাঁরতে দুই দল সামনে বাহির হইয়া গেল, আর আব্দুল 
বার এঁ সাংঘাতিক চোট হইতে বাঁচয়া গেলেন। একথা স্বয়ং আব্দুল 
বার সাহেব আমাদের বলিয়াছিলেন। 

আমরা ঘখন ভাগলপুরে ছিলাম তখন প্রায়ই গঙ্গাস্নান কারতে 
যাইতাম। সৈখানে পরের দিন কয়েকজন লোকের সঙ্গে ঘাটে দেখা হয়, 
তাহারাও স্নান করিতে আঁসয়াছিল। তাহারা সব কাঁহনী শুনাইল, 
তাহারা পরের ঘটনাও বাঁলয়া দিল। তাহারা পাঁলশের এ দ্বিতীয় দলের 
লোক, যাহারা আব্দুল বারির উপর পরবতাঁ আক্রমণ বন্ধ করয়াছিল। 
তাহারা বালল-_“যখন আমরা দেখলাম যে আমাদের সেই সঙ্গী যাকে 
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আমরা লাঠি মারতে দিই নাই ও যার উপর আমরা নিজেরা লাঠি মেরে- 
[ছিলাম সে সুপাঁরনটেনডেন্টের কাছে নাঁলশ করবে, তখন আমরা তাড়া- 
তাড় দৌড়ে গেলাম ও আমরাই প্রথমে নাঁলশ করে ীদলাম যে ও-দলের 
লোকেরা লাঠি চালাতে জানে না। ভনড়ের উপর লাঁঠ না চাঁলয়ে নজেদের 
লোকেদের উপর লাঠি মারে, এজন্য প্যালশের কেউ কেউ লাঠি খেয়েছে। 
আমরা এসব কথা বলতে বলতে অন্য দলের লোকেরা পেশছে গেল। তারা 
সপাঁরনটেনডেণ্টের কাছে নাঁলশ করল যে আমরাই তাদের উপর লাঠি 
চাঁলয়ৌছ।” পালিশ সপাঁরনটেনডেন্ট দুপক্ষের কথা শানয়া সেখানে 
িকছ কারলেন না। তাহাঁদগকে সোজা ভাগলপুরে পাীলশ লাইনে 
পাঠাইয়া দিলেন। 

আর একটি অদ্ভূত ঘটনা । পালশ ইনসপেক্টার ছিলেন ছাপরার 
লোক। তান স্কুলে আমার সহপাঠী ছিলেন। আমরা দুজন চার বংসর 
পর্য্ত একসঙ্গে পাড়য়াছলাম। একসঙ্গে এনট্রা্স পাস কাঁরয়াছলাম ; 
তারপর আম গেলাম কলিকাতায় পাঁড়তে, আর ইনি পুলিশের চাকাঁরতে 
ভার্ত হইলেন। তখন হইতে দুজনে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু ইনি 
যে পুলিশে কাজ কাঁরতেছেন তাহা জানতাম। এখন তাঁহাকে দোঁখলে 
বুড়ো বাঁলয়া মনে হইল । চুল প্রায় সাদা। ওঁদন যখন আমরা ঘাসের 
উপর পাঁড়য়াছিলাম তখন ইনি সপাঁরনটেনডেন্টের সঙ্গে 'দ্বতীয়বার 
আসেন পটলবাবুকে গ্রেপ্তার করিতে । হান আস্তে আস্তে আমাকে 
নমস্কার করিলেন। আম প্রথমে তাঁহাকে চানতে পাঁর নাই, কিন্তু তান 
আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। পরে খোঁজ করিলে তাঁহার নাম জানা 
গেল। আম খাঁদভাণ্ডারের এক কর্মী রামীবলাস শমকে বাঁপুর 
পাঠাইলাম, সেখানকার পুলিশ আঁফসারকে বাঁলয়া খাদ, সূতা, চরখা 
ইত্যাদি যা এঁদক-ওঁদক ছড়ানো ছিল তাহা সব একত্র করিয়া আনিয়া 
ভাগলপুর ভাণ্ডারে জমা করিয়া দিবার জন্য। রামাবলাসের খুব বোলচাল, 
মেজাজও খোসমেজাজই বলা যাইতে পারে । সে শুনিয়াছল, ইনসৃপেক্টীর 
আমার সহপাণ্ঠী। সেখানে পেপাছয়া দেখে যে এ ভদ্রলোকই ওখানকার 
“ইন্চাজ”-_ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী । তাঁহার সাঁহত দেখা কারল। খাঁনকটা 

খানিকটা লজ্জাবোধ কাঁরতেছেন। ইহার পর শম্মা আমার কথা উল্লেখ 
কারয়া তাঁহাকে বলিল যে আমি তাঁহার সহপাঠী, এবং এঁদন তান 
নমস্কার কারবার পরও চিনিতে না পারার জন্য আমার বড় দুঃখ রাঁহয়াছে। 
তাঁহার সাঁহত রামাবলাস ঘেমন যেমন কথা বাঁলয়া ষাইতোঁছল তাঁহার 
মুখের রংএরও তেমনই বদল হইতেছিল। তান শম্ে বাঁললেন, এসব 
কথার উল্লেখ করবেন না। এই ঝুলিয়া তিন অন্যাদকে মুখ ফিরাইলেন। 
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সুবিধা বুঝিয়া রামাবলাস আর কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন কাঁরল। আবার 
আমার কথা উল্লেখ করিয়া বাঁলতে লাগল, আমার এজন্য বড়ই দুখ 
রাহয়াছে যে এতাঁদন পরে দেখা হইল তবু পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে কোন 
কথাই হইতে পাঁরল না। ইহার পর তান রামাবলাসকে কথা চালাইতে 
বারণ করিলেন। রামবিলাস দৌখল, তাঁহার দুই চোখ জলে ভাঁরয়া 'গয়াছে। 

আম জান, এপ্রকার ঘটনা অনেক জায়গায় হইয়াছে। আর একজন 
প্ীলশ আঁফসারেরও এ অবস্থা হইয়াছিল। ?তাঁন রাত্রে আমার সাঁহত 
দেখা করেন। চোখ দিয়া জল পাঁড়তেছে__-আমার পা জড়াইয়া ধারলেন। 
বললেন যে, এ 'জিলায় তিনি থাকতে থাকিতে এমন ঘটনা হইল যে আম 
লাঁঠ খাইলাম আর তান কিছুই কাঁরতে পারলেন না! এই কথাও এখানে 
বলিয়া রাখ, ১৯৩৩ সালে জানুয়ারতে দ্বিতীয়বার সতাগ্রহের জন্য 
আম যখন পাটনা জেল হইতে হাজারীবাগ জেলে নীত হই তখন একজন 
পুলিশ ইনস্পেক্ঠীর হাজারীবাগ রোড স্টেশন হইতে হাজারীবাগ পযন্ত 
পেশছাইয়া দিতে গিয়াঁছলেন। ইনি সেই ইনস্পেক্কীর। কিন্তু তখন 
ছিল রাঁন্রকাল। শশতের কাপড়ে ?তাঁনও খুব গা ঢাকা দিয়াছলেন, আমিও 

তাই। 'কছু না বলিয়া তিনি লারর সামনের আসনে বাঁসয়া গে.লন। 
আমরা বসলাম পিছনে । আর খুব ভোর থাকতেই জেলের দরজায় 
পেশছিলাম। আমরা নামতে নামতে তান কোথায় সাঁরয়া পাঁড়লেন। 
তান রাস্তায় কোথাও একাঁট শব্দও বলেন নাই, যাহাতে তাঁহাকে 'চাঁন'ত 
পাঁর। জেলের দরজাতেও দেখিতে পাই নাই। জেলার আমাদের কাছে 
তাঁহার নাম বলে, আর ইহাও বলে যে সারা রাস্তা ইন কোনপ্রকার আত্ম- 
গোপন করিয়া আঁসয়াছেন। জেলারও ছিল ছাপরার লোক। সে আমাদের 
এক বন্ধুর ছোট ভাই । সেজন্য আমরা তাহাকে ছোটবেলা হইতে জানতাম। 

বীপুরের লাঠির প্রহারের পরও সত্যাগ্রহীর দল পূর্বের মত যাহ্তৈ- 
'ল। হয় গ্রেপ্তার, না হয় প্রহার। যতক্ষণ গান্ধী-আরউইন চুক্তি না 
হইয়াঁছল, আর কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ বন্ধ না করিয়াঁছল, সে পর্যন্ত বরাবর 
একাজ চলিয়া আঁসয়াঁছল। পরে সত্যাগ্রহীদের বড় 'ি্য়ভাবে মারতে 
আরম্ভ করা হয়! একজন স্বেচ্ছাসেবক আজ পর্য্ত আমাদের নিকট 
সাহায্যের জন্য আসিয়া থাকে। তাহাকে খুব মারা হইয়াছিল। পরে 
তাহার কানে সাইকেলের পাম্প লাগাইয়া এমনভাবে হাওয়া ঢুকাইয়া দেওয়া 
হইয়াছিল যে তাহার কানের পরা 'ছিপঁড়য়া যায়। তাহার কম্ট সে আজ 
পযন্তি ভোগ করিয়া আসতেছে। 

১৯৩২ সালে ঘখন সত্যাগ্রহ আবার আরম্ভ হইল তখন গভর্নমেন্ট 
বীঁপুরের আশ্রম বাজেয়াপ্ত করেন। চুক্তির সময় অনেক চেস্টা করা সত্তেও 
ইহা ছাড়তে রাঁজ হন নাই। জামির মালিক জাঁমটা কংগ্রেসকে 'লিখিয়া 

চে 
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'দিয়াছিল। উহার উপর আমাদের আইনসঙ্গত পুরা আধকার ছিল। 
কিন্তু সরকারি কমণ্চারীরা অন্য একজনকে খাড়া করাইয়া জামটা 'লাখয়া 
লইবার চেষ্টা করয়াছিল। আমরা যখন নালিশের হুমকি দেই, তখন 
আশ্রম ফিরিয়া পাই। প্বীলশ যখন আশ্রম দখল কারয়া লয়, তখন 
বাজেয়াপ্ত করার কোন হুকুম পাওয়া যায় নাই। পরেও উহা কখনও রীতি- 
মত বাজেয়াপ্ত হয় নাই। তাহা হইলেও তাহারা উহা ছাড়তে চায় নাই। 
কাহাকেও "দয়া লেখাইয়া উহার উপর এক মিথ্যা দাব করিয়া চাঁলতোছল। 
সেখানেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারিলাম যে সরকার কর্মচারী আত্মপক্ষ 
সমর্থন কারবার ও করাইবার জন্য যাহা ইচ্ছা কাঁরতে পারে। এজন্য 
আমাকে তখনকার চীফ সেকেটার মিঃ হেলেট (পরে যুক্তপ্রদেশের স্যর 
মারস্ হেলেট)এর সঙ্গে আর বিহারের লাটের সঙ্গেও দেখা করিতে 
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পাটনায় ফাঁরবার পর ,ব্দাঝতে পারিলাম এখন আমাকে ধাঁরবার জন্য 
গভরন্নমেণ্টের হুকুম হইয়া 'গয়াছে। আম আগের মতই 1নজের ঘোরা- 
ঘুর চালাইতে লাগলাম। কয়েকাট জেলায় ঘুঁরয়া আসলাম। ?কন্তু 
কোথাও গ্রেপ্তার করিল না। পরে বুঝলাম, আম এক জেলা হইতে আর 
এক জেলায় বড় তাড়াতাড় ঘারয়া যাইতাম। এজন্য জেলা ম্যাজস্ট্রেট 
আর্ীকে গ্রেপ্তার কাঁরয়া নিজর উপর বিপদ ডাকিয়া আনতে চান নাই। 
এভাবে আম বাঁচিয়া চাললাম। ইহার মধ্যে একাদন বিট্ঠলভাই প্যাটেল 
পাটনায় আঁসলেন। তান অজ্পাদন পূর্বে কেন্দ্রীয় আযসেমর্র সভা- 
পাঁতির পদ ছাঁড়য়া দিয়াছিলেন। তাই লোকদের মধ্যে তাঁহার প্রাত শ্রদ্ধা 
আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। পাটনায় এক সাধারণ সভা করা হয়। মিঃ 

হাসান ইমাম তাহাতে খাঁদর জাঙ্গয়া ও নিমা পাঁরয়া আসেন। সেখানেই 
খবর পাওয়া গেল যে এীদন ভোরবেলায় পন্ডিত মাঁতলালজীকে গ্রেপ্তার 
কারয়া লইয়া গিয়াছে। আম বুঝলাম, এখন আমাকে গ্রেপ্তার কারিতে 
দের হইবে না। যাইবার সময় হাসান ইমামের সঙ্গে দেখা করিয়া গেলাম। 
তান আমাকে খুব উৎসাহ দিলেন। বলিলেন, তুম গ্রেপ্তার হলে কাজ 
বন্ধ থাকবে না। আম এ সভার পরে বিট্ঠলভাই প্যাটেলকে বিহার হইতে 
বিদায় দিয়া নিজে ছাপরা জেলায় ঘ্বুরিতে লাগিলাম। 
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এখানেও তিনাদনের কাজ ছিল। জেলার পশ্চিমভাগ হইতে আরম্ভ 
করিয়া পূর্বভাগ শেষ কারয়া পাটনায় পেপীছবার কথা । প্রথম রান্রি 
কাটাইবার কথা ছিল জারাদেঈতে। দ্বিতীয় রাত্র কাটাইবার কথা ছিল 
ছাপরায়। তৃতীয় রান্রে পাটনায় পেপাছবার কথা । দুদিন কা'টয়া গিয়াছে। 
দ্িবতীয় দিন কার্ক্রম শেষ কাঁরতে কাঁরতে অনেক রাত হইয়া গেল। 
সন্ধ্যায় না পেশছিয়া রাত বারোটায় ছাপরায় পেশীছলাম। বিহার ব্যাঙ্কে 

পেপীছয়া জানিলাম, দাদা কোথায় 'গিয়াছেন, ছাপরায় নাই, আর পুলিশের 
লোকেরা প্রায় দশটা এগারোটা পর্যন্ত ব্যাঙ্কে বাঁসয়া ছিল। আম বুঁঝ:ত 
পারলাম, গ্রেপ্তারের জন্য খোঁজ করিয়া থাঁকবে। আম খাওয়া-দাওয়া 
কাঁরয়া ঘ মাইয়া পাঁড়লাম। সকালে উঠিয়া স্নানাদ শেষ কাঁরয়া প্রায় সাড়ে 
আটটায় মোটরে কারয়া গরখা রওনা হইলাম। সেখানে প্রথম সভা হইবার 
কথা 'ছিল। পাুীলশের লোকেরা সেকথা জানিতই। সেজন্য তাহারা গরখায় 
গিয়া আমার অপেক্ষা করিতে লাগল। সে পথ 'দিয়া আমার গরখায় যাবার 
কথা, সে পথের উপর একদল লোক দাঁড়াইয়া গেল। আম ছাপরা শহরের 
বাহিরেও যাই নাই এমন সময় গরখার দক হইতে একটা মোটরে করিয়া 
পাঁলশের লোকেরা ফিরিয়া আসিবার বেলা আমাকে মীনা মহল্লায় দোঁখতে 
পাইল। তাহারা ইশারা করিয়া আমার গাঁড় আটক কারল। আমাকে 
বাঁলল, আমার খোঁজে তাহারা প্রথম দিন হইতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 
আমাকে তাহাদের সঙ্গে তাহাদের গাঁড়তে উঠাইয়া লইল। তাহারা বাঁলল, 
ব্যাঙ্কে যাঁদ কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে হয় অথবা 1জাঁনসপন্র লইতে হয় 
তবে ওাঁদক দিয়া যাইতে পারে। আম ব্যাঙ্কে গেলাম। সেখানে বাড়র 
লোকদের সাহত দেখা করিলাম। কিছ খাইয়াও লইলাম। এক আধ 
ঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া তাহাদের গাঁড়তে আবার চাঁললাম। তখনুও 
শহরের লোকে জানতে পারে নাই যে আমাকে সোজা জেলে লইয়া যাওয়া 
হইল। 
আমার এই প্রথম জেলের অভিজ্ঞতা । একবার আম ছাপরা জেলে 

কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। কন্তু এ জেল 'কংবা 
অন্য কোনও জেলের সম্বন্ধে ইহার চেয়ে বৌশ জানিতাম না। জেলে তখন 
প্রায় তিন চার শত সত্যাগ্রহী বন্দী ছিল। তাহারা জানিতে পারল যে 
আম ফটকের ভিতরে পেশছিয়া গিয়াছ। তাহারা জয়ধনি কারতে কাঁরতে 
ফটকের কাছে আসিয়া পাঁড়ল। জেলার একটু ঘাবড়াইয়া গেল। সে 
ভিতরের দরজা খাঁলল না। ইহার পরে লোকে আরও গোল কাঁরতে 
লাগিল। আম জেলারকে বাললাম : আমাকে ভিতরে নিয়ে চলুন, সব 
শান্ত হয়ে যাবে। সে বালল : যতক্ষণ এই লোকগ্লি ফটকের কান্ছ 
থাকবে ততক্ষণ ফটক খোলবার নিয়ম নাই; তাই এরা যখন চলে যাবে 
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তখনই আমাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি সত্যাগ্রহীদের কিছ; 
বলিতে পারলাম না; কারণ ছোট জানালার ভিতর দয়া কতদূর আর কথা- 
বার্তা হইতে পারে। আমি জানতাম যে এই উৎসাহ কেবল অভ্যর্থনার 
জন্য, আম ভিতরে "গিয়া দেখাসাক্ষাং কাঁরলেই সব শান্ত হইয়া যাইবে। 
কিন্তু জেলার এই কথা বুঝতে পারিল না। খানকটা দোঁর করিয়া ফটক 
খুলিয়া সে আমাকে ভিতরে লইয়া গ্েল। সকলে এইট/ুকুই চাহতোছল। 
সকলে আমার সঙ্গ লইল এবং আমার যেখানে থাকার কথা সেই পযন্ত 
পেশছাইয়া নিজের নিজের জায়গায় চালয়া গেল। ইহার মধ্যে বাহর হইতে 
জয়ধ্ান কানে আসিয়া পেণছিল। সেখানকার জেলে এক দোমহল্লা বাঁড় 
আছে। তাহাতেও কিছ কছু লোক থাঁকিত। তাহারা দৌখল যে এক 
প্রকাণ্ড ভিড় জেলের দিকে জয়ধবান করিয়া আঁসতেছে। সেই ভিড় ছিল 
বাঁহরের রাস্তায়। জেলার আরও ঘাবড়াইয়া গেল। সে জেলের ওয়াডরি- 
দের ফটক হইতে বদক ছওডতে হুকুম দল। আমরা শব্দ শুনিয়া 
বুঝলাম যে গুলী বোধহয় ভরা হয় নাই, ফাঁকা আওয়াজ । কন্তু কথা তো 
তা নয়। জেল একরকম শহরের মধ্য। চারাঁদকে রাস্তা । লোকেরা শুধু 
জেলের চারধারে মিছিল কাঁরয়া ও ধান উচ্চারণ কাঁরয়া কাজ শেষ কাঁরল। 
কিন্তু জেলার নিজে বিচ'লত হইয়া অনর্থক বন্দুক ছধাঁড়তে বাঁলল। 
তবে ভাল কথা এই যে ফাঁকা আওয়াজ করা হইয়াছিল। শুনিলাম পরে 
যখন জেলা ম্যাঁজস্ট্রেটের কাছে এই খবর 1গয়া পেশছিল, তখন তান 
জেলারকে ধমক 'দিলেন যে খুব ভুল করা হইয়াছে-লোকেরা যাঁদ বন্দুক 
ছএঁড়তে দোখয়া 'বিগড়াইয়া যাইত তাহা হইলে ফাঁকা আওয়াজ দয়া 
তাহাদের কি করিয়া আটকাইতে পারত, বিশেষত যখন সে পাীলশ অথবা 
ম্নাজস্ট্্টকেও খবর 'দিয়া রাখে নাই? 

আমার প্রথম আভিজ্ঞতা 'বাচন্তর; কারণ পরে যখন অন্য সকলের সাঁহত 
ানীজের অভিজ্ঞতা মিলাইয়া দৌখলাম, তখন জ্ঞান হইল অন্য লোকের 
এরূপ আঁভজ্ঞতা হয় নাই। এঁ সময় পর্যন্ত ছাপরায় কয়েদীদের শ্রেণী- 
শবভাগের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। আমার বিষয়ে কোনও বিশেষ নির্দেশও 

ছিল না। সেইজন্য আমি লোহার থালায় যাহা কিছ; ওখানে পাইতাম 
তাহাই খাইতাম। বাঁড়র লোকেরা খাবার পাঠাইয়াছিল; কিন্তু আমি 
বারণ কাঁরয়া দিয়াছলাম, তাহা খাই নাই। জেলার বাঁলতে চাহিল যে আঁম 
ঘতাঁদন হাজতে থাঁকব, ততাঁদন পর্যন্ত বাঁড়র খাবার খাইতে পারি, 
দকন্তু ফটকে গিয়া খাইতে হইবে! আমি তো এমনিই অস্বীকার করিতাম, 
এই শর্তে অস্বীকার কাঁরতে আরও বাধ্য হইলাম। পরের দিন দাদা 
ছাপরায় আসিয়া পেশীছল। জেলেই মকদ্দমা হইল, মকদ্দমা পেশ কারবার 
সময় দাদা আসিয়া উপস্থিত। -জেলার নিয়ম পালন কারতে এত কড়া- 

শী পিপএঞজজানে 
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কাঁড় কারত যে আমার বাঁড় হইতে আম আসলে তাহাও ফটকের কাছে 
গয়াই খাইতে হইবে বাঁলয়া খবর পাঠাইল। আম তাহা কারতে 
অস্বীকার করিলাম। আমও িরাইয়া দিতে বাঁলয়া ?দলাম। ততক্ষণ 
পযন্ত যে লোক আম লইয়া আঁসয়াছল সে ফিরিয়া গিয়াছে। আবার 
জেলার বনজে আ'সয়া বালল। তখন আ।ম কারণ 1জজ্ঞাসা করলে বাঁলল 
ঘে জেলে একজন কয়েদী অন্য কয়েদঈকে খাবার 1দতে পারে না, এইজন্য 
বাঁহরের জিনিসও আমাদের ভিতরে খাইতে দিত না। পরে জানতে 
পারলাম, ইহা তাহার মনগড়া নয়ম, অন্য কোনও জেলে এরূপ হয় নাই। 

যে ম্যাঁজস্ট্রেটের সামনে আমার মকদ্দমা পেশ করা হইল, তাঁহার সঙ্গে 
আমার পূর্ব হইতে পাঁরচয় ছিল। আম যখন ওকালাঁত কাঁরতাম তখন 
'তনি ছিলেন আমার মক্কেল। তাঁহার নিজের মকদ্দমায় আম কাজ 
করিয়াছিলাম। ঘটনাচক্রে, ১৯৩৩ সালে আমি যখন পাটনায় গ্রেপ্তার হই, 
তখন তান পাটনার সব-ডাঁভসনাল আফসার ছিলেন। সেবারেও তাঁহাকেই 
আমার সাজার কথা শুনাইতে হইল । মকদ্দমায় কিছ বালবার বা শুনিবার 
তো ছিল না, কোনও একটা দফা লাগাইয়া তিনি আমাকে ছয় মাস জেল 
সাজা দলেন। 

আমাকে ওখানেই রাখা হইবে, না অন্য কোথাও লইয়া যাইবে, তাহা 
কিছুই জানিতাম না। কি.তু এইটুকু জানতাম যে প্রদেশের প্রধান 
কম+দের হাজারীবাগ জেলে রাখা হইয়াছে । আমাকে সেখানেই রাখবে 
না হাজারীবাগে পাঠাইবে, সেকথা জেলারও 'কছু বলে নাই। এইভাবে 
পাঁচ-ছয় দন কাটিয়া গেল। একদিন সন্ধঢর সময়ে ভোজন করিয়া আম 
নিজেদের ওয়ার্ডের ছোট আঁঙ্গনায় একটা কুত্তা পরিয়া ও একটা গামছা 

হাতে লইয়া বেড়াইতেছিলাম। জেলার আঁসয়া বালল : ডিপুঁট সাহেব 
ফটকে এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। সে সময় ওখানকার 
পুলিশ সূপারিন্টেশ্ডেন্ট ছুটিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার জায়গায় এক 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটে কাজ কারতোছলেন। আঁম ভাবলাম, তানই বাঁঝ 
আঁসয়া থাঁকবেন। আম গেলাম। ফটক খাঁলয়া গেল। আম যেমাঁন 
প্রবেশ করিলাম অমনি ডেপুটি সাহেব অন্য দকে মুখ 1ফরাইয়া বাঁহরের 
দরজার দিকে যাইতে আরম্ভ করিলেন। আঁম একটু আশ্চর্য হইলাম। 
ওয়ারি আমাকে ভিতরে লইয়া গিয়া ভিতরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল, 
দৌঁ়িয়া গিয়া বাঁহরের দরজা খুঁলল। খাঁলতেই আর একজন ভদ্রলোক 
ভিতরে আসলেন, হীন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ খাঁ। তান বাললেন : 
আমাকে শীঘ্রই যাইতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : জিনিসপত্র 
ভিতরে আছে, গিয়ে নিয়ে" আসব? তান বাঁললেন : তার জন্য ভাববেন 
না, ওসমস্ত এসে যাবে । জেলের এক নিয়ম ইহাও ছিল যে পরনের কাপড় 
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ও বিছানা ছাড়া অন্য ছু ভিতরে লইয়া যাইতে দিত না। এইজন্য 
সামান্য কাপড়চোপড় দরজাতেই ছিল। আম টপ বাহির কাঁরয়া লইলাম 
ও তাহা পাঁরয়া জেলা ম্যাঁজস্ট্রেটের মোটরে গিয়া বাঁসলাম। তাহার চাঁর- 
দিকে পদাঁ লাগানো 'ছিল। 

ম্যাজিস্ট্রেট ড্রাইভারকে পাঁশ্চমাদিকে গাঁড় চালাইতে বাঁললেন। কোথায় 
যাইতে হইবে সেকথা জিজ্ঞাসা করায় আমাকে বাঁললেন :. পরে বলব। 
ছাপরা জংশন স্টেশন জেলের পশ্চিম দিকে । কিন্তু গাঁড় স্টেশনের সামনে 
আসলে তাহা সোঁদকে না ঘুরাইয়া তানি সোজা পশ্চিমাদিকে যাইতে 
বলিলেন। একটু পরে আমরা শহরের একেবারে বাঁহরে পেশীছয়া গেলাম । 
তখন 'তাঁন পদাঁ ফোঁলয়া দিলেন। আমার 'নকটে মাপ চাহয়া বাঁলতে 
লাগিলেন, এইভাবে হাঙ্গামা কাঁরতে হইল বাঁলয়া তিনি দুঃখত; আমাকে 
হাজারীবাগে যাইতে হইবে, তবে সোজা রাস্তায় নহে; ছাপরা-বারাণসী 
লাইনে সরঘূনদীর ধারে মাঁঝী' নামে এক ছোট স্টেশন আছে, আমাকে 
তিনি সেখানে কাশীর গাঁড় ধরাইয়া দিবেন, সেখান হইতে আমাকে কাশীর 
রাস্তায় মোগলসরাইয়ে লইয়া যাওয়া হইবে, সেখান হইতে গ্রাপ্ডকর্ড লাইন 
দিয়া সোন-ইস্ট-ব্যাঙ্ক স্টেশন পযন্ত লইয়া গিয়া আমাকে গাঁড় হইতে 
নামানো হইবে; আমার জন্য রেলওয়ে পুলিশের এসস্টাণ্ট সৃপারিস্টেশ্ডেন্ট 
জের সেলুন লইয়া আঁসতেছেন, কোনও কম্ট হইবে না। 

যাক, আমরা মাঁঝী স্টেশনে তাড়াতাঁড়ই আসিয়া পেশীছলাম। অল্প- 
ক্ষণ পরেই ডেপুটি সাহেবও আমার জিনিসপত্র লইয়া আসিয়া পাড়লেন। 
গাড়িও আসল। আম সেল্নে উীঠলাম। পুঁলশ সুপারন্টেন্ডেন্ট 
আমাকে এইটূকু মান্র বলিলেন যে, আম যেন লোকদের 'নজের প'রঢয় না 
দিই। আম বলিলাম, আমি নিজে কাকেও নিজের পাঁরচয় দেব না; িন্তু 
যাঁদ কেউ আমাকে চিনে ফেলে তো কি করব! তান ইহাতে হাসিয়া 
ফেলিলেন, আমরা দুইজন ফৃর্ত কাঁরয়া রওনা হইলাম। রান্রকাল। 
আমাদের কামরা শেষ কামরার পিছনে জিয়া দেওয়া হইয়াছিল: এইজন্য 
কোনও যাত্রীও সেপযন্তি গিয়া পেপছে নাই। খানিকটা রাত থাঁকিতিই 
আমরা কাশীতে পেশছিলাম। সেখান হইতে মোটরযোগে মোগলসরাই। 
িফ্রেশমেন্ট রুমে কিছ খাওয়াইবার জন্য তান আমাকে লইয়া গেলেন; 
কিন্তু আমি তখনও প্রস্তুত ছিলাম না। খাঁনকক্ষণ সেখানে বাঁসয়া 
রুহলাম। ততক্ষণে গাঁড় আসিয়া গেল। ইহার মধ্যে দূইচারজন লোক 
আমাকে চিানিয়া থাঁকাবে। খাওয়ার জন্য তিন আম 'িনি্লন। গাঁড় 
ছাড়ার পর আম হাতমুখ ধইয়া স্নানাঁদ শ্ে্ি কাঁরয়া প্রাতরাশ সমাপ্ত 
বারলাম। সোন-ইস্ট-ব্যাঙ্ক স্টেশনে গয়া জেলার পলিশ সংপারিস্টেন্ডেপ্ট 
আসিয়া উপাস্থত হইলেন। তান আমাকে এক মোটর গ্াঁড়তে চড়াইয়া 
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এক ইন্স্পেক্টরকে সঙ্গে দিয়া হাজারীবাগ রওনা কারয়া দিলেন। সেখানে 
আম বেলা একটার কিছ; আগে 1গয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে বন্ধুদের 
সঙ্গে আমাকে রাখা হইল । বন্ধুরা ঘখন এই লম্বা-চওড়া যাত্রার কথা 
শুানলেন তখন তাঁহারা খুব অবাক হইলেন। মিঃ খাঁ ছাপরাতেই জিজ্ঞাসা 
কারলে এইভাবে লইয়া যাইবার কারণ বাঁলয়াছলেন- গভর্নমেন্ট চান না যে 
ছাপরা, সোনপুর, পাটনা ও গয়া স্টেশনে লোকের ভিড় জমে ও সকলে 
দেখতে আসে, এইজন্য ভাবিয়া "চান্তিয়া এই রাস্তা বাহির করা হইয়াছে। 
সঙ্গের ইন্স্পেক্টরও বাঁলল যে রাস্তায় কোথাও মোটরগাঁড় দাঁড় না করাই- 
বার হুকুম হইয়াছে, আর আরখ্গাবাদে (গয়ায়) যেখানে বড় গ্রামের মধ্য 'দয়া 
রাস্তা গিয়াছে সেখানে মোটরগাঁড় তাড়াতাঁড় লইয়া যাওয়ার হুকুম আছে। 
সেইমত কাজ করাও হইয়াছল। 

ছাপরা জেল হইতে আম চাঁলয়া আসলে জেলার যখন আমার 
জিনিসপত্র আনিবার জন্য ভিতরে গেল তখন লোকেরা বুঝিতে পারিল যে 
আমাকে সেখান হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে । সেখানে সকলের মধ্যে 
প্রবল উত্তেজনা সণ্টারত হইল । কেহ কেহ ঘরে উঠিয়া চিৎকার কাঁরতে 
লাগল যে আমাকে কোন এক অজানা জায়গায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। 
শহরের কেহ দৌঁড়িয়া বিহার ব্যাঙ্কে গিয়া দাদাকে খবর দয়া আদিল। 
“তান নিজের মোটরে কাঁরয়া তাড়াতাঁড় ছাপরা স্টেশনে আঁসয়া পাঁড়লেন। 
সেখানে আঁসয়া বাঁঝতে পারলেন যে আমাকে কোনও গাঁড়তে রওনা করা 
হয় নাই। তখন ধারণা হইল যে হয়তো আগের কোনও স্টেশনে গাঁড়তে 
উঠানো হইবে। কিন্তু সোনপুরের দিকে না 'গয়া আমাকে কাশীর দিকে 
লইয়া যাওয়া হইয়াছে, ইহা তান কি কাঁরয়া জাঁনিবেন। দাদা মোটরে 
করিয়া সোনপুরে গিয়া উঠিলেন। সেখানেও আমাকে না পাইয়া নিরাশ 
হইয়া আবার ছাপরায় 'ফারিলেন। পরে ঘখন জানিতে পারল যে আম 
হাজারীবাগে গিয়া পেশছিয়াছি তখন আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলেন। 

হাজারীবাগ জেলে 

হাজারীবাগ জেলের জেলার বাব নারায়ণ শ্রসাদ আমার পূর্বপারচিত 
ছিলেন। তাঁহার এক বড় ভাই ছিলেন আমার স্কুলের সঙ্গী, তাঁহার সাঁহত 
আমার বন্ধত্ব ছিল। তাঁহীঁর বাড়তে কখনও কখনও ঘাইতাম, তানি খুব 
কার্ষকুশল ও িচারশীল জেলার ছিলেন। রামদয়ালুবাব্,, শ্রীবাব; বিপিন্ন- 
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বাব, প্রভৃতি যেখানে থাকতেন আমাকেও তান সেইখানে স্থান দিলেন। 
জেলখানায় খানিকটা পড়াশুনায় ও সৃতাকাটায় আমার সময় চাঁলয়া যাইত। 
পরে সংপারন্টেন্ডেন্ট মেজর আয়েগ্গারকে বাঁলয়া যেখানে কাপড় ও 
নেওয়ার বোনা হইত, সেই কারখানায় বোনাইয়ের কাজ করিতে লাগলাম । 
এই পাঁচ-ছয় মাসে আম প্রায় ২ শত গজ নেওয়ার ও ১৪1১৫ গজ কাপড় 
ব্ানয়াছলাম। কিন্তু এই কাপড় চরখার সুতার নয়, জেলের ছিল, এই- 
জন্য উহা সেখানেই ছাঁড়য়া আসলাম। 'কন্তু আসবার সময় নেওয়ারের 
দাম "দয়া কানয়া আনলাম। আম জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহে গ্রেপ্তার 
হইয়াছলাম, এবং ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত সেখানে থাঁকয়া মান্ত পাই, 
সময় কাঁটতে দৌর হয় নাই। 

ইহার মধ্যে শ্্রীযুত্ত দীপনারায়ণ 'সংহও পেশছাইয়া গেলেন। তান 
আমাদের সঙ্গেই একই ঘরে থাঁকিলেন। দাক্ষণ আঁফ্রকার স্বামী ভবানী- 
দয়ালও ওই ওয়ার্ডে থাকিতেন। অন্য ওয়ার্ডে যেসব বন্ধু থাকতেন 
তাঁহারা জেলারের অনুমাত লইয়া সর্বদা আমাদের কাছে আঁসয়া দেখা 
করিতেন, অথবা আমরাই তাঁহাদের ওয়ার্ডে গিয়া মেলামেশা কারিতাম, 
কোনও কছনরই বাধা ছিল না। বইয়ের সম্বন্ধে কিছ বাধা ছিল। 
প্ীলশ অথবা ম্যাঁজস্ট্রেটের পাস করা ছাড়া কোন বই-ই আমরা পাইতাম 
না। যাঁহারা পাশ কাঁরতেন, সেসব ভদ্রলোক বিশেষ কিছু লেখাপড়া 
জানতেন বাঁলয়া মনে হয় নাই। যে যে বইয়ের নামে কোন মতে 
'পাঁলটিক্স' বা পাঁলাটক্যাল শব্দ আছে তাহা কখনও পাস কারতেন না। 
যেসব বইতে এই শব্দাট না থাকত, তাহা তাঁহাদের দৃম্টিভঙ্গশতে যতই 
খারাপ হউক না কেন, পাস করিয়া দিতেন। উদাহরণস্বরূপ সেখানকার 
এক মজার কথা শুনূন। 

কলেজে পড়ানো হইত এইরকম ইকনাঁমক্সের এক পাঠ্যপনস্তক একজন 
চাহিয়া পাঠাইলেন। বইখানার নাম ছিল ণৃ€সট 13০0: 01 7১011602] 
[:০0007) ; কতরা তাহা নামপ্জুর কাঁরয়া দিলেন, কারণ নামে 7১০110681 
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[,0150760 0185৪ পাস কাঁরিতে তাঁহারা সঙ্কুচিত হইলেন না! প্রথম বই- 

খানি জানি না কেন ক বাঁঝয়া পাস করিলেন, অন্যাটর সম্বন্ধে মনে হইল 

রঞ্জনের কথা ইহাতে লেখা আছে! 
জেলে ভাবলাম যে গান্ধীজীর লেখা আঁধকাংশই তাঁহার সাপ্তাহকের 

ফাইলেই পাঁড়য়াছি। যাঁদও মান্দ্রাজের প্রকাশক্রীষুন্ত গণেশন্ সেই সমস্ত 
একন্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত কাঁরয়াছেন এবং তাহার আম এক 
দীর্ঘ ভূমিকাও 'লিখিয়াছ, তাহা হইলেও আমার মনে হইল, এক এক 
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বিষয়ের সমস্ত লেখা যাঁদ পৃথক পৃথক কারয়া ছাপা যায় আর প্রারাম্ভক 
ভূমিকায় এসব লেখার সংাক্ষপ্ত অর্থ দেওয়া যায় তাহা হইলে ভাল হয়; 
পাণ্ক সেই সেই 1বষয়ে তাঁহার 1বচারধারা অল্পকথায় জানতে পারবেন, 
আর উহা সবিস্তরে তাঁহারই নিজের কথার সাহায্যে এক জায়গায় পাঁড়তে 
পারিবেন। এইজন্য আম সেইসব লেখাগ্াল কয়েকভাগে ভাগ কাঁরলাম, 
যেমন আঁহংসা, স্বরাজ, সত্যাগ্রহ, শিক্ষা, খাদ ইত্যাঁদ। আবার প্রত্যেক 
বিষয়ে ছোটখাট রচনা লিখলাম, তাহাতে তাঁহার মতের সারাংশ 1ছল। 
লেখাগুলি বাছিয়া লইলাম, কয়েকজন বন্ধু স্বতন্তরভাবে তাহার নকলও 
তৈয়ার করিয়া দিলেন। আমার ভূমিকাও সম্পূর্ণ হইল। এই সময় কারা- 

মুন্তি হইল। 
উহা যে আর একবার দেখিয়া ছাপাইব, বাহরে আঁসয়া তাহার আর 

সময় পাইলাম না। গান্ধীজীর সাঁহত দেখা হইলে তাঁহাকে ?জজ্ঞাসা 
কারলাম, এইরূপ করা ক তান পছন্দ কারবেন। তিনি অনুমতি দিলেন 
এবং ইহাও বাঁলয়া দিলেন যে, কে যেন গুজরাতনতে এইরকমই সংগ্রহ 
কারয়াছেন। আরও কয়েকজন বন্ধু ইহা পছন্দ কারলেন, বিশেষ করিয়া 
পূরুলিয়ার িবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়, তাঁহার ইহা খুব ভাল লাগয়া- 
ছিল। 'তাঁন ভূমিকায় কিছ সংশোধনের কথাও বলিয়াছলেন, আমিও 
তাহা মাঁনয়া লইয়াছলাম। 'কন্তু ১৯৩১ সালে এই 'জানসাঁট প্রেসে যাইতে 
পারল না। ১৯৩২ সালে আমরা যখন আবার গ্রেপ্তার হইলাম তখন 
সদাকত আশ্রমও বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। সেই সমস্ত লেখা আর পাইলাম 
না। জান না কোথায় তাহা রাখলাম, আর কিভাবে তাহা অন্তাহ্যত 

হইয়া গেল! 
জেলের ভিতর চরখা চালানো আর কাজকর্ম করা ছাড়া ধম্রল্থও 

অধ্যয়ন করা হইত। ছাপরার পণ্ডিত ভরত 'শ্র সঙ্গে ছিলেন, তাঁহার 
ানকট বাল্মীক রামায়ণের কথা ও পাঁণ্ডিত 'বষ্ণুদত্ত শুকরের নকট দ্গ 
সপ্তশতীর কথা শুনিলাম। নিজে সর্বপ্রথমে প্রধান উপাঁনষদগুলির 
আদ্যোপান্ত পাঁড়য়াছলাম। 

উপরে বাঁলয়াছ, হাজারিবাগ জেলে সারা প্রদেশের প্রায় সমস্ত জেলার 
প্রধান প্রধান কংগ্রেসকমর্টদের পাঠানো হইয়াছিল। আ'ম বরাবর প্রদেশের 
সর্বত্র খুব ঘুরিয়া বেড়াইতাম। আঁধকাংশ কংগ্রেসক্মদের জানিতাম। 
ইন্তু জেলে যতাঁদন ধাঁরয়া একসঙ্গে থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, 
বাহিরে কখনও অতটা পাই নাই। সেখানে স্বামী ভবানীদয়ালের সঙ্গে 
অনেকদিন পর্যন্ত একত্রে থাকিয়া পরস্পরকে জানবার সুযোগ পাওয়া 
গিয়াছিল। সেইসব দিনের এক সুমধুর স্মৃতি চিরকাল থাকবে । মজঃ- 
ফরপুর জেলার ঠাকুর নবাব সিংহ পুরানা চালচলনের এক বয়োবৃজ্ধ ভদ্র- 
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লোক: যদি বাল ইংরাঁজ শিক্ষায় অনাঁভজ্ঞ, তাহা হইলে ভাল হয়। গান্ধী- 
জার অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব গ্রামের অনেক লোকের উপর পাঁড়য়া- 
'ছল। বিহারে বিশেষ কারয়া গ্রামের লোকদের উপরই বোঁশি প্রভাব পাঁড়য়া- 
[ছল। পাশ্্ববতাঁ সংয্ন্ত প্রদেশে ইহার বিপরীত ঘাঁটয়াছিল। সেখানে 
প্রভাব পাঁড়য়াছিল বোঁশর ভাগ শহরের উপর । চম্পারণে গান্ধীজীর কাজের 
সঞ্গে গ্রামের লোক পাঁরচিত হইতে পারিয়াছল। কৃষকেরা গ্রামেই থাকে, 
সেইজন্য তাহাদের মধ্যে গান্ধীজীর প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ওই প্রভাবে 
পাঁড়য়া ঠাকুর নবাব সিংহ শুর; হইতেই এই আন্দোলনে আঁসয়াছিলেন, 
কিন্তু একলা আসেন নাই। তাঁহার ছেলে, ভাইপো, নাতি সকলেই সঙ্গে 
সঙ্গে আঁসয়াছিলেন। সাঁতামাঁর সাব-ডাঁভশনে যাহা কছ; কারবার 
ছিল ঠাকুর নবাব সিংহের উপর তাহার ভার পাঁড়ত। তান নেতৃত্ব 
কাঁরতেন। আধুনিক শিক্ষায় শাক্ষত না হইয়াও তান এত বাদ্ধমান 
ছিলেন যে সমস্ত কথা [তিনি তাড়াতাঁড় বুঝিতে পারিতেন। কংগ্রেসের 
আদেশ পালন কারতে ও করাইতে 1তান যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছলেন। 
তিনিও তাঁহার ছেলের সঙ্গে এ জেলেই 1ছলেন। তাঁহাকে জানবার 
সুযোগ ভাল কাঁরয়া এখানেই পাইলাম। জাবনের শেষ পযন্ত তান 
জের মতে দৃঢ় ছলেন। ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে গান্ধীজী ও অন্যান্য 
সকলের গ্রেপ্তারের পর যে গণ্ডগোল শুর হইল তাহাতেও তান সেই 
উৎসাহ, নিভীঁকতা ও দ্ুবি*বাসের সঙ্গে যোগ দিলেন, যাহা লইয়া তান 
গোড়ায় আন্দোলনে নাময়াঁছলেন। সাীতামাঁর নেপালের নিকটে; তানি 
প্ালশের গোলমাল হইতে বাঁচয়া কাজ করিবার জন্য নেপালের তরাইয়ে 
চলিয়া গেলেন। সেখান হইতেই কংগ্রেসের কাজ কাঁরতোছিলেন। সেখানে 
তাঁহার অসুখ হয়, এবং জেলে থাকতেই শুনলাম যে তাঁহার দেহান্ত 
ঘঁটয়াছে। 

স্বামী সহজানন্দও জেলে ছিলেন। অনেকে তাঁহার নিকট গাঁতা 
পাঁড়ত। আমারও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়াভাবে তাহা পূর্ণ হয় নাই। 
1কন্তু সবচেয়ে আমার ঘানিম্ঠতা বেশি হইয়াঁছল শ্রীয,ন্ত নিবারণ দাশগুপ্তের 
সঙ্গে। তান ছিলেন একজন সাধু প্রকৃতির পুরুষ । গান্ধীজীর অসহ- 
ঘোগ আন্দোলনকে শুধু রাজনোৌতিক আন্দোলন মনে না কাঁরয়া ধর্মের 
অভ্যুদয়ের এক উপায় বাঁলয়াও মনে কাঁরতেন। তাঁহার 'নকট আমরা 
পতঞ্জলি 'যোগসূত্র' পাঁড়। সেখানে তাঁহার বিদ্যার এক গভনর গবেষণা 
শান্তর পাঁরচয় পাই। ইহাও বাঁঝতে পারলাম যে তিনি কোনও প্রকারে 
জের জীবনকে এঁ সব শাস্ত্রীয় নিয়মমত গাঁড়তে চেস্টা কঁরিতেছেন। 
ণকছনীদন পরে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া তান এমন একস্থান শূন্য করিয়া 
গেলেন যাহা এখনও পূর্ণ হয় নাই। 



হাজারীবাগ জেলে ৪২৫ 

জেলে কয়েকটা বিষয়ে পরস্পরে বন্ধুভাবে প্রাতিদ্বান্দ্িতাও হইত। 
কয়েকজন 'মাঁলয়া “বন্দ” বা 'কয়েদী' নামে হস্তালাখত মাসক পান্রিকা 
বাহর করে; অন্য দল 'কারাগার' নাম্ দিয়া আর একাট মাসিক পান্রিকা 
বাহির করিল, তাহাতে লাঁখল যে “কয়েদী" বা বন্দী” তো আসে, যায়, 
থাকে, বদল হয়; কিন্তু কারাগার তো স্বাঁয়রূপে থাঁকয়াই যাইতেছে! 
এই সব সামায়ক পন্রে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সম্বন্ধে লেখা হইত। এক 
বিশেষ সংখ্যায় সমস্ত জেলার প্রধান কার্যকতাদের দিয়া নিজের জেলার 
আন্দোলনের অগ্রগ্ীত সম্বন্ধে লেখা হইল। আমার ব*বাস, উহাতে 
এমন অনেক কছন?্ উপাদান মিলিবে যাহাতে আন্দোলনের হীতহাস লেখা 
যাইতে পারে । সেই বিশেষ সংখ্যা এখন কোথায় তাহা মনে নাই। এই 
সব পান্রকার প্রধান প্রবর্তক ও লেখকদের মধ্যে ছিলেন সবর্ত্রী স্বামী 
ভবানীদয়াল, গাঙ্গেয়ার বাবু মথরাপ্রসাদ সিংহ, রামবৃক্ষ বেনীপুরী আর 
উৎসাহী যুবক মহামায়া প্রসাদ। দুই একটি সংখ্যায় কিছু চিত্রও ছিল, 
তাহা আঁকবার ও আঁকাইবার কৃতিত্ব গিধৌরের কুমার কালিকাপ্রসাদ 
[সংহের। 

এইবার জেলে যাওয়ায় আমাদের জেল বাঁলয়া বিশেষ জ্ঞান বা বোধ 
হয় নাই; কারণ একে তো নিজেরাই এতজন ছিলাম যে অন্যাদকে মন 
বোঁশ যায় নাই। দ্বিতীয়ত, সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে মাশবার বোশ 
সুযোগও পাই নাই। আমাদের কাজ করিয়া দিবার জন্য যে-সব কয়েদী 
পাওয়া ঘাইত অথবা আম যখন কারখানায় নেওয়ার বা কাপড় বুনিতে 
যাইতাম তখন সেখানে যে কয়জন কয়েদী কাজ কাঁরত, তাহাদের সাঁহত 
দেখাসাক্ষাৎ হইত, অন্যদের সাঁহত নহে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যাহারা 
আসিয়া মিশিত তাহাদের মধ্যে অনেককে ভালও মনে হইত। কোনও না 
কোনও কারণে তাহারা জেলে আঁসিয়াঁছল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সাধারণ- 
ভাবে এমন কিছ? নজরে পড়ে নাই, যাহার জন্য তাহাদের দীর্ঘ কারাদণ্ড 
উচিত হইয়াছে মনে হয়। এ বিষয়ে পরে যে অভিজ্ঞতা হইল, অন্য কোন 
উপলক্ষে তাহার উল্লেখ করা যাইবে। 

প্রথমে আমরা কোনও খবরের কাগজই পাইতাম না। প্রয়োজন সকলেই 
খুব বোধ করিতাম। কিন্তু জেল এমন এক জায়গা যেখানে চেম্টা করিলে 
সব কিছুই পাওয়া যায়। এই বিশেষ চেষ্টার জন্য লোকেরা এক বিশেষ 
শব্দ খঃজিয়া বাহির করিল। তাহাকে ণতকড়ম্” বলে। "তকড়ম দিয়া কেহ 
কেহ কখনও কখনও কোনও না কোনও সংবাদপন্ন আনাইয়া লইত। উহা 
পাঁড়য়া ছাপানো খবর অন্যকে পেশছাইয়া দিতে হইত। কয়েকাঁদন পরে 
এক ভদ্রলোক সকলের মত লইয়া কোথা হইতে খবরের কাগজ পাইয়া 
পাঁড়তেন এবং সকলকে খবর শুনাইয়া দিতেন। যখন খবর শুনাইতে 
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আসতেন তখন সকলে উৎসুক হইয়া তাঁহার পথের 'দকে চাহিয়া থাঁকত। 
তাঁহার স্মরণশান্ত এবং বাঁলবার ধরন এমন ছিল যে সকলে খুব খুশী হইয়া 
যাইত। িছাদন পরে গভনমেন্ট সংবাদপত্র দতে রাঁজ হইলেন। যেমন 
সরকার সব কাজ হইয়া থাকে, লোক দেখাইবার জন্য বলা হইল খবরের 
কাগজ দেওয়া হইতেছে, কিন্তু আমরা সপ্তাহে একই সংবাদপত্র একবারই 
পাইতাম, তাহাও আবার স্টেটস্ম্যানের সাণ্তাহক সংস্করণ! ইহা বদেশের 
জন্য ছাপা হইত। তাহাতে বিশেষ কাঁরয়া এরূপ আলোচনা থাকত যাহা 
জানবার জন্য আমাদের মধ্যে আত অল্প লোকই ব্যস্ত ছিল। তাহাতে 
শুধু এমন খবরই থাকত যাহা জানবার জন্য বদেশী পাঠকেরই আগ্রহ 
বোঁশ থাকবার কথা । তাহাও আবার আসত আরও এক সপ্তাহ বাঁস 
হইয়া । ভারতবাসীদের বিশেষ কাঁরয়া সত্যাগ্রহীদের এ খবরে কোন লাভ 
ছিল না। রাস্ট্রবধানের রূপেই হউক অথবা অন্য কোনাবধ সংস্কার রূপেই 
হউক, '্রাটশ সরকার যে-সমস্ত সাবধা দিবেন বালয়া ঘোষণা কারিতেন 
তাহার মধ্যে অধিকাংশেরই এই অবস্থা হইত। বলার মত একটা £জানস 
তো দেওয়া হইল, কিন্তু তাহাতে আসল জানিস কিছু নাই, প্রকৃত তত 
নাই। এইসব আলোচনা লইয়া জেলে সময় কাঁটত। 

গোলটেবিল কনফারেন্স ও পণ্ডিত মাঁতলালের মৃত্যু 

এ সময়েই, আমার হাজারবাগ পেশীছবার কয়েক দন পরেই, লণ্ডনে 
গোলটোবল কনফারেন্স হইবার কথা উঠল। সর্বপ্রথমে পাণ্ডিত মাতি- 
লালজনীর সঙ্গে যে দেখা হইয়াছল তাহার কথা মিঃ স্লোকোম্ব প্রকাশ 
কারলেন। তাহার পর স্যর তেজবাহাদুর সপ্র: ও শ্ত্রীয়াকর মধ্যস্থতা 
কারতে লাগলেন। তাঁহাদের মধ্যস্থতাতেই পাণ্ডিত মাঁতিলাল, পাঁণ্ডত 

জওহরলাল ও ডান্তার মামূদের সঙ্গে-যাঁহাঁদগকে নৈনী জেল হইতে 
পুণায় লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে মহাত্মা গান্ধী ও ওয়াক কাঁমাটির অন্য 
কোনও কোনও সভ্য ছিলেন-_কথা হইল। কিন্তু সাত মণ তেলও পাাঁড়ল 
না, রাধাও নাচিল না। হাজারিবাগ জেলে আমরা যে-কয়জন ছিলাম 
তাহাদের মধ্যে একটা জিনিস দেখিতে পাইলাম। সংবাদপত্রে যখন, 
মীমাংসার কোনও খবর ছাপা হইত তখন আমরা উহা খুব উৎসূক হইয়া 
পাঁড়তাম ও সমস্ত বিষয় লইয়া নিজেদের মধ্যে খুব তর্ক করিতাম। মনে 
হইত, আমাদের মধ্যে অনেকে মীমাংসার জন্য ব্যগ্র। তরে 
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নিশ্চয়ই এীবষয়ে দৃঢ় ছিলেন যে, যতক্ষণ স্বরাজের বিষয়ে সন্তোষজনক 
কোনও মীমাংসা না হয় ততাঁদন বোঝাপড়া হওয়া উচিত নয়। ?কন্তু 
এমনও অনেক লোক ছিলেন যাঁহারা মনে কাঁরতেন যে গোলটোবল কন- 
ফারেন্সে কছু-নাীকছু সন্তোষজনক কথা হইয়া যাইবে, তাই এখন বেশি 
ঝগড়া না কারয়া ওখানে যাওয়াটা স্বীকার ক'রয়া লওয়া উাঁচত। বোঝা- 

পড়া যখন হইল না তখন এইসব লোকের তাহা খুব অপছণ্দ হইল। 
ডিসেম্বরে আম জেল হইতে ম্যান্ত পাইয়া সোজা বোম্বাই গেলাম; 

কারণ তখন বোম্বাই-ই একপ্রকার আন্দোলনের কেন্দ্রে হইয়া উ/ঠয়াছিল। 
সেখানে আজাদ-প্রাঙ্গণে সভা হইত, আর তাহা লাঠি দয়া ভাঁঙজ্গয়া দেওয়া 
হইত, অনেকে আহত হইত । সকলের সেবাশুশ্রুষার ব্যবস্থা ছিল কংগ্রেস- 
হাসপাতালে । ওখানকার তলার বাজার অনেক দিন পযন্ত বন্ধ 1ছল। 
অন্যপ্রকারেও সেখানকার লোকেরা আন্দোলনে খুব যোগ দিতোছল। 
ওখানে গিয়া আম সকলের সঙ্গে দেখাশুনা কাঁরলাম। সরদার বল্লভ- 
ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা হইল। 

বিহারে চৌকিদার টেক্স বন্ধ করিবার কাজ চাঁলতোছিল। গভনমমেন্ট 

তাহা কঠোরভাবে দমন করিতোঁছলেন। যাহার দুই চার আনাও পাওনা ছিল, 
তাহার অনেক জিনিসপত্র নষ্ট করা হইত। যেখানে কোনও গ্রামের লোকে 
টেক্স বন্ধ কাঁরত, সেখানে সমস্ত গ্রামই লুট কাঁরয়া লওয়া হইত। আঁম 
একটা গ্রামের কথা জান, তাহা আমাদেরই জাঁমদাঁরর অন্তর্গত 'ছিল। 
সেখানে পুলিশ গিয়া একজনকে গুলী কারিয়া মাঁরয়া ফেলে আর অন্য 
লোকদের খুব মারধর করে। আম নিজে গিয়া আর একটা গ্রাম দেখিয়া 
আঁসয়াছিলাম; সেখানে ঘরে ঢুকিয়া ধান রাখিবার জায়গা ভাঙ্গিয়া 
দিয়াছে, সমস্ত বাসনপন্র গড়া কাঁরয়া 'দয়াছে, এমন কি চারপাইয়ের 
বৃূনট কাটিয়া দিয়া গিয়াছে, বাঁড়র কাঠের খুঁটিও কাটিয়া "দয়া 
গিয়াছে” একটি গাঁয়ের নিকটে শোনা গেল, পুীলশ চলিয়া যাওয়ার পর 

সেই গাঁয়ে নম ছিল একটা ঘড়া না ছল একটা রাঁশ যে লোকে কুয়া হইতে 
জল তুলিয়া পিপাসা দূর করিতে পারে। অনেক গাঁয়ের এইর্প অবস্থা । 
আমাদের অনুপাস্থীততে অনেক জায়গায় গুলীও চাঁলয়াছল। দমন- 
নীতি প্রবলবেগে চালতে লাগল। গভর্নমেন্ট যখন পরে দেখিলেন 
যে শুধু জেলে যাইতে লোকে ভয় পায় না, তখন জাঁরমানা কারতে শুরু 
কঁরিলেন। জাঁরমানার মোটা মোটা টাকা আদায় কাঁরতে "গিয়া বাঁড়র লোকদের 
খুব হায়রানি করা হইত, একজনের বদলে দশজনের জিনিসপন্ন নম্ট করা 
হইত। হাইকোর্টে কে-একজন আপিল কারিয়া 'দয়াছল, তাহাতে এমন 
একটা 'ন্দেশি পাওয়া গেল যে, হিন্দুর যৌথ পাঁরবারে একজনের দোষে 
সমস্ত পাঁরবারের যৌথধন নীলাম বা বাজেয়াপ্ত করা যাইতে পারিবে না। 



৪২৮ আত্মকথা 

ইহাতে খানকটা বাধা পাঁড়ল, তাহা হইলেও জরিমানা আর চোৌঁকদাঁর 
টেক্স না দেওয়ার জন্য যে লুটপাট হইত তাহাতে লোকদের মধ্যে আতঙ্কের 
ভাব ছড়াইয়া পাঁড়ত। ইহা সত্তেও আন্দোলন টালতোছল, কোথাও থাময়া 
ঘায় নাই। 

প্রায় এই সময়ে পশ্ডিত মাঁতলাল ছাড়া পাইলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য 
খুব খারাপ হইয়া 'গিয়াছল। আম প্রয়াগে গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা 
বরলাম। তান চিাকৎসার জন্য কাঁলকাতা গেলেন। কয়েকাদন সেখানে 
থাকিয়া প্রয়াগে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি অসুস্থতা সত্বেও আন্দোলন 
চালাইবার ভার নিজের হাতে লইয়াছিলেন। আম তাঁহার আদেশমত কাজ 
কাঁরতাম। এই সময়ে কংগ্রেসের ওয়াঁক্ৎ কামাটকে গভর্নমেন্ট বে-আইি 
ঘোষণা কাঁরয়াছলেন। এইভাবে প্রাদেশিক এবং অন্যান্য বহু কামাটও 
বে-আহইান হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য ওয়ার্ক কমিটির বৈঠক অবৈধ 
হইয়া গেল, কিন্তু অনিয়ামত ভাবে আমরা বৈঠক করিতে পারলাম । ওদকে 
গোলটেবিল কনফারেন্সের কাজ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছল। কিছু কাজ 
আগাইল না। প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড এক বক্তৃতা দয়া তাহা থামাইয়া 
দিলেন-_তাহাতে গোল-গোল কথাই ছিল! জানা গেল যে, উহাদের ইচ্ছা 
কংগ্রেসকে কনফারেন্সে ষোগ দেওয়াইবার জন্য আর একবার চেম্টা করা 
যাইবে। এই বক্তৃতার কিছ পূর্বেই পাশ্ডিতজীর মতানূসারে ওয়াক 
কাঁমাটির সেইসব সভ্যকে প্রয়াগে ডাকা হইল যাহারা বাঁহরে 'ছিল। 
সকলের নিকটে চিঠি পাঠানো হইল। ইহার কথা সংবাদপত্রে দেওয়া 
যাইতে পারে নাই, দেওয়াও হয় নাই। লাহোরে পুলিশ এক সদস্যের 
বাঁড় খানাতল্লাশ কাঁরল। তাঁহার কাছে এঁ চিঠি পাওয়া গেল। এই কথা 
সংবাদপত্রে ছাপা হইল। আমরা তাহা দোঁখলাম। ততক্ষণে মিঃ ম্যাক- 
ডোনাল্ডের বন্তৃতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। আমরা ভাঁবিতেছিলাম 
ঘাঁদ এই বৈঠক হয় তবে সকলকে এক সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হইবে, যেমন 
প্রথমে ওয়াকিং ক্মিটির ব্যাপারে হইয়াছিল। পণ্ডিতজী আজ্ঞা 'দিয়া- 
ছিলেন যে ম্যাকডোনালূডের বন্তৃতা আলোচনা করার জন্য ওয়ারর্কং কামাঁটর 
বৈঠক অমুক 'দনে প্রয়াগে হইবে। ওাঁদকে মালব্যজীও অসংস্থ অবস্থায় 
এই সময় ছাড়া পাইলেন। তাঁহাকে 'নমল্ত্রণ করা হইল। 

নির্দিন্ট দিন আঁসিল। ওয়াং কাঁমাঁটর যে-সব সভ্য আসিতে 
পারিতেন, তাঁহারা প্রয়াগে পেপছিয়া গেলেন। আমরা সকলে বুঝিয়া- 
ছিলাম যে, অবৈধ বৈঠকে সকলে গ্রেপ্তার হইয়া যাইবে, কিন্তু পাণ্ডিতজী 
বাঁলতেন যে, যখন আমরা মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের বন্তৃতার বিষয় আলোচনা 
কারব বাঁলয়া ঘোষণা করিয়াছি তখন তাহারা গ্রেপ্তার কারবে না। হইলও 
তাহাই। সেই "দিন রাত তন প্রহর পর্যন্ত কথাবাতাঁ হইতে থাকল! 



গোলটোবিল কনফারেন্স ও পণ্ডৈত মাঁতলালের মৃত্যু ৪২৯ 

আমরা এক সিদ্ধান্ত পর্যন্ত আঁসয়া পেশীছলাম যাহাতে আমরা মিঃ 
ম্যাকডোনাল্ডের বন্তৃতা যথেম্ট মনে কাঁরলাম না এবং তাহা নামঞ্জুর 
কারলাম। পাঁণ্ডতজনী তাঁহার অসুস্থ শরীরেও বরাবর কাজ কাঁরয়া 
গেলেন, আমরা হাজার বলাতেও মাঁনলেন না। প্রস্তাব তৈয়ার হইয়া 
গেল। পশ্ডিতজীর মত হইল যে, উহা শীঘ্রই প্রেসে পাঠানো হউক; 
কারণ তাহা না কারলে লোকে একটা মীমাংসা হইতেছে মনে কাঁরয়া ?িলা 
দিবে। আম বাললাম যে, ইহা আর একবার দেখিয়া সকালে প্রেসে 
পাঠানো হউক। পণশ্ডিতজী এইকথা মানয়া লইলেন। ওয়ার্কং কাঁমাঁটর 
খবর ইংলণ্ডে পেপাছয়া গিয়াছিল। সেখান হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীনবাস শাস্ত্রী, 
স্যর তেজবাহাদুর সপ্র; আর শ্রীজয়াকরের তার এ রাত্রে আমাদের ঘুমাইবার 
পর পাঁন্ডতজী পাইলেন, যাহাতে তাঁহারা 'লখিয়াছিলেন যে, তাঁহারা 
ভারতবর্ষে ফারতেছেন আর যে পধন্তি তাঁহাদের সঙ্গে ওয়ার্ক কাঁমাঁটির 
কথাবাতাঁ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যেন কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না করা 
হয়। পরের দিন সকালে যখন আম পাঁণ্ডিতজীীর সাঁহত দেখা কার, তখন 
তিনি তার দেখাইলেন আর বললেন যে, এখন এ প্রস্তাব খবরের কাগজে 
দিও না, শুধু এইটুকুই দিয়া দাও যে ওয়ার্ক কামাট তার পেশীছবার 
পূর্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তার পাইয়া সদ্ধান্ত প্রকাশ 
করা স্থাঁগত রাঁখয়াছে। এ-সময়ে আম প্রয়াগে প্রায় বরাঝল্প স্বরাজ 
ভব'নই থাঁকতাম। | 

এইসব কথার ফল হইল এই যে, গভর্নমেন্ট ওয়াক কাঁমাটর সমস্ত 
বর্তমান ও ভূতপূর্ব সভ্যকে মান্ত দলেন। যোঁদন হইতে সতাগ্রহ শুরু 
হইল, ওয়াক কামাঁটর মেম্বরদের গ্রেপ্তার করার পর তাঁহাদের স্থানে 
কোনও অস্থায়ী সভ্য করা হইত। এইভাবে গোড়ার দিকে অস্থায়ী সভ্যের 
সংখ্যা খাল হইয়া গিয়াছিল। সবশুদ্ধ ছাড়া পাইলেন। মস্তি পাইয়াই 
গান্ধীজনু প্রয়াগে গেলেন। সকলকে ডাকা হইল। সেখানে কথা শুর; 
হইল। পাণ্ডতজার স্থাস্থ্য দিন দন খারাপ হইয়া যাইতোছল। জওহর- 
লালজীকে এরই জন্য মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বেই ছাঁড়য়া দেওয়া হইল। 
যখন ভাবলাম যে, এ অসুস্থ অবস্থায়ও পাঁণ্ডিতজী বরাবর কাজ কাঁরতেছেন 
এবং বার বার বাধা দেওয়াতেও তাহা মাঁনতেছেন না-াঁবশেষত যোঁদন 
রান্নে ওয়ার্কং কাঁমাঁটর বৈঠক অনেকক্ষণ ধাঁরয়া হইতেছিল ও প্রস্তাব 
রচনা করিতে ও সংশোধন করিতে তান কত পাঁরশ্রম করিলেন- তখন 
আম একথা বুঝলাম যে পাশ্ডিতজীর রোগ যাঁদও সাধারণ রোগ নহে এবং 
তাঁহার স্বাস্থ্যও খারাপ হইয়া গিয়াছে, তথাঁপ তাঁহাকে যাঁদ এত বোঁশ 
পারশ্রম কারতে না হইত তাহা হইলে হয়তো তাঁহার রোগ বাঁড়ত না এবং 
দেশ তাঁহার ব্যাদ্ধমত্তা ও দৃঢ়তা হইতে আরও কিছনাদিন পর্যন্ত লাভবান 
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হইবার সুযোগ পাইত। তাঁহার এই শেষ সময়ে তাঁহার সঙ্গে থাকবার 
সৌভাগ্য আমার নিজের পক্ষে খুবই বোঁশ বাঁলয়া মনে কাঁর। সে সময় 
তাঁহার ধৈর্য ও গাম্ভীর্ধ, মেধাশান্ত ও দেশপ্রেমের সম্পূর্ণ পাঁরচয় পাইয়া- 
ছিলাম। 1তাঁন একমূহূর্তও দেশের বর্তমান আন্দোলন, তাহার অগ্রগাত 
এবং দেশের ভাঁবষ্যতের কথা ছাঁড়য়া আর কিছু ভাবতেন না। 1নজের 
সবাস্থ্যকে আদৌ গ্রাহ্য না কাঁরয়াই দেশোদ্ধারের চিন্তায় ডুবিয়া থাক,তন। 

কাঁলকাতার কাবরাজ শ্ত্রীশ্যামদাস বাচস্পাঁতি আসিলেন, পারশ্রম কাঁরতে 
বারণ করিতে থাকলেন, 'িন্তু পণ্ডিত ক আর সেকথা শোনেন। 
পাঁরণামে তাঁহার অবস্থা খারাপ হইল। একাঁদন 'চীকৎংসার জন্য তাঁহাকে 
লখনউ লইয়া যাওয়া 'স্থর হইল। পাঁণ্ডিত জওহরলাল আসিয়া পেশীছিয়া- 
দছিলেন। তানি তাঁহাকে লইয়া সেখানে গেলেন। পাঁণ্ডতজী এতখাঁন 
খোশমেজাজের ছিলেন যে তখনও ফর্ত না কাঁরয়া পারেন নাই। শরীর 
খানিকটা ফুলিয়া গিয়াছিল। যখন আঁম তাঁহার যাওয়ার সময় প্রণাম 
কারতে, গেলাম তখন হাঁসতে হাঁসতে তিনি সেখানে উপাস্থত সকলকে 
বলিলেন- আমার চেহারা দেখ, আমি 73০805 0070190%161017-4 007109666 

করতে যাচ্ছি। সকলে জোর কায়া হাসিয়া উঠিল; কিন্তু সকলের মনে 
আশঙ্কা, হয়তো আর তাঁহার দর্শনলাভ হইবে না! হইলও তাহাই। 
লখনউয়ে*পেশছিয়াই তাঁহার দেহান্ত হইল। আমি যেই তাঁহাকে লখনউ 
রওনা কাঁরয়া দয়া পাটনায় আসলাম, অমাঁন এই দ:ঃখের সংবাদ পাইলাম। 
আম 'ফরাতি গাঁড়তেই আবার প্রয়াগে গেলাম; কিন্তু আমার পেশীছিবার 

পূর্বেই তাঁহার শবের দাহকার্য সম্পন্ন করা হইয়াঁছল। 
এই সময়ে পাণ্ডতজনর মৃত্যুতে সমস্ত দেশময় হাহাকার উঠিল, শোক 

উছলিয়া উঠিল। সমস্ত দেশে না জান কত শোকসভা হইল। প্রয়াগে 
জনসাধারণের শোকসভায় আমও যোগ দয়াছিলাম এবং দুইটা কথাও 
বলিয়াছিলাম। কিন্তু দেশের যে ক্ষাতি হইল তাহা শব্দ দয়া প্রকাশ করা 
যায় না। তাঁহার অভাবের বোধ এইজন্য আরও পাঁড়া দেয় 'যে, ঠিক 
যে-সময় ওয়ার্কং কমিটির সভ্যেরা দেশের অবস্থা লহঞ্জা আলোচনা 
কাঁরতোছলেন, গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কিছু কথাবাতাঁ চাঁলতোছল বা চাঁলবে, 
এমনই সময়ে পাঁণ্ডিতজীর দূরদার্শতা ও নীতিনিপৃণতা হইতে দেশ 
বণ্চিত হইয়া গেল। 



গান্ধব-আর,ইন চুক্তি 

1বলাত হইতে ফিরিবার পর গোলটে।বল কনফারেন্সের সদস্যগণের ওয়।কর্ং 
কাঁমাটর সঙ্গে দেখা হইল। সেখানকার অবস্থা সমস্ত তাঁহারা খীলয়া 
বাঁললেন। অন্য-সব বিষয় ছাড়া মহাত্মাজী এই কথাটার উপর খুব জোর 
দিতোছলেন যে গভর্নমেস্টের এই কথাটায় রাজ হইয়া যাওয়া উঁচত যে, 
আন্দোলন দমন কাঁরতে গিয়া তাঁহাদের কর্মচাঁরগণ যে সব বাছ্রাবাঁড় 
ব'রয়াছেন সে-ীবষয়ে এক নিরপেক্ষ িচারকমণ্ডলী তদন্ত করে। ধাতু 
লর্ড আরুইন এ-কথা শুনিতেও চান না। প্রয়াগে এমনই মনে হইল ঘে,. 
কথা আর অগ্রসর হইবেই না, এখানেই ব্যাপার সব শেষ হইয়া যাইবে। 
মহাতআআজীও ীনজের কথাটা ধ।ররা রহিলেন। ভাইসরয়ের সঙ্গে তাঁহার 
দেখা হওয়ার কথা চাঁলতে থাকল; কিন্তু যতক্ষণ গান্ধীজা নিজে দা 
না ছাড়েন, ততক্ষণ তাহা হইবার নয়। শেষে একাঁদন গান্ধীজী নিজের 
দিক হইতে ভাইসরয়ের নিকট পন্র লাখলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে দেখা 
করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সময় চাঁহলেন। ইহাতে দেখা সাক্ষাতের পথ 
খাঁলয়া গেল। "দিল্লীতে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। ওয়ার্কং কাঁস্কীটর সভ্য 
হিসাবে আমাদেরও ডাকা হইল। আমিও গিয়া ডাঃ আনসাধির বাঁড়তে 
উঠিলাম, অন্যরাও সেখানে উঠিয়াছলেন। প্রায় কুঁড় দিন ধরিয়া 
গান্ধীজীর সঙ্গে রোজ দেখা হইতে লাগিল। কখনও কখনও তো গাম্ধীজী 
সমস্ত দিন ভাইসরয়ের বাঁড়তে থাকিয়া যাইতেন, কখনও কখনও অনেক 
রান্র কাটাইয়া ফিরিয়া আসতেন। যোদন ওখানেই থাকিয়া যাইতেন, 

সোঁদন মীরা বাহন তাঁহার খাবার লইয়া যাইতেন। সেখান হইতে ফিরিয়া 
মহাত্াজী আমাদের সকলকে একন্র ডাকিয়া সেখানকার কথাবাতরি সারাংশ 
বালয়া আমাদের মত লইতেন। যোদন রাত্রে দোর করিয়া আসতেন আর 
আমরা ঘুমাইয়া পাঁড়তাম, সৌদনও সকলে তখন আবার উঠিয়া তাঁহার 
নিকটে সব কথা শুনিয়া লইতাম। 

আন্দোলনে গুজরাতের কৃষকদের অনেক জমি বাজেয়াপ্ত করা হইয়া- 
ছিল; সরদার ভল্লভভাই প্যাটেল এই কথাটা জোর কাঁরয়া ধাঁরয়া রাঁহলেন যে, 
সব ফিরাইয়া দেওয়া হউক। বোম্বাই সরকার এই কথায় রাঁজ ছিলেন না। 
শৈষে, এ-বিষয়ে তদন্ত করা হইবে বাঁলয়া মীমাংসা হইল। লবণ সত্াগ্রহ 
আরম্ভ হইয়াছল। মহাত্বাজী ইহার উপর খুব জোর 'দতোছলেন যে এ- 
বিষয়ে গরিবন্দর যথেষ্ট সূবিধা পাওয়া চাই। পণ্ডিত জওহরলালজী 
এ-সমস্ত কথাবাতয়ি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার ভয় ছিল যে এই প্রকার 
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চুক্তিতে দেশ পিছনে পাঁড়য়া থাকিবে । অন্য সকলের মত ছিল এই ষে, 
সন্তোষজনক শর্তে বোঝাপড়া হইলে ভাল, খারাপ নয়। মহাত্মাজ রোজ 

সকালে বেড়াইতে যাইতেন, আমও সঙ্গে সঙ্গে যাইতাম। একাঁদন আম 
বাঁললাম, এমন উপায় করুন ঘাহাতে বোঝাপড়া একটা হইয়া যায়, কিন্তু 
এমনভাবে বোঝাপড়া হয় যে, আমাদের হার বাঁলয়া মনে না হয়, জিত 
বাঁলয়াই মনে হয়। মহাত্মাজী হাসিয়া বাঁললেন, বোঝাপড়ায় হারাঁজতের 
কথা অল্পই মনে হইবে-যাঁদ জিত হয় তবে বোঝাপড়া যেমনই হউক, তাহা 
জিতই থাকিবে, আর লোকেও তাহা জিত বলিয়াই বুঝিবে; যদি হার হয় 
তবে উপর হইতে আমরা যাহাই বাল না কেন, আমরা হারয়াই গিয়াছ, 
আর লোকেও তেমান বাঁঝবে। শেষে বোঝাপড়ার শর্ত যাহা 'লাপিবদ্ধ 
হইল, তাহা লইয়া কয়েকদিন ধাঁরয়া খুব সূক্ষভাবে আলোচনা হইতে 
থাঁকল। মহাত্মাজীকে ওাঁদকে লর্ড আরুইনের সঙ্গে তাহার প্রত্যেক 
শব্দ লইয়া আলোচনা করিতে হইত, এঁদকে আমাদের সঙ্গে । 

লর্ড আরুইন ও মহাত্মাজী দুইজনেই খুব সাঁহষ্ণতা ও ধৈর্যের সঙ্গে 
বোঝাপড়ার ম্সাঁবদা শেষে যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা দৌখয়া শেষ 
করিয়াছলেন। যখন আমাদের সঙ্গে কথাবাতাঁ হইল তখন তাহার মধ্যে 
একটা কথা এমন ছিল যে, মহাত্মাজী তাহার মধ্যে অসত্যের গন্ধ দোঁখতে 
পাইলেন। লর্ড আরুইনের সঙ্গে কথা বাঁলবার সময় তাঁহার এসব কথার 
যে এ অর্থ হইতে পারে তাহা মনে হয় নাই। যখন আমাদের সঙ্গে কথা- 
বার্তা হইতে লাগল. তখন আমাদের মধ্যে কেহ এ বাক্যের এই নূতন অর্থ 
দিয়া কিছ আলোচনা ক্রলেন। শুনিয়াই মহাত্মাজীর কান খাড়া হইয়া 
গেল। তান প্রথম হইতে আবার পাঁড়লেন আর বাঁললেন যে. এই অর্থও 

হইতে পারে। কিন্তু এই অর্থ হইলে কথাটা হইবে অসত্য। ইতিমধ্যে 
লর্ড আরুইন বিলাত হইতে বোঝাপড়ার এর্পে মঞ্জ]রী আনাইয়া লইয়া- 
ছিলেন। মহাতআ্রাজী যখন গিয়া এই কথা তাঁহাকে বাঁললেন তখন লর্ড 
আর ইনও বিপদে পাঁড়লেন। মহাত্মাজী কোনও প্রকারেই এর্পে তাহা 
স্বীকার কারতে পারিবেন না, কারণ তাহাতে অসত্যের গন্ধ আছে। শেষে 
লর্ড আরুইন এ কথাটা বদলাইয়া দিলেন এবং মহাত্মাজী এই সংশোঁধত 
রূপে তাহা গ্রহণ কারলেন। কথাটার মীমাংসা হইয়া গেল। আঁম তো 
বোঝাপড়ায় খুশি ছিলাম। পণ্ডিত জওহরলালজনী ছাড়া প্রায় সকল 
সদস্যই খুশি ছিলেন। পাঁণ্ডতজশর খুব দুঃখ হইয়াছিল। মহাআজী 
তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। 

এ-পর্যন্ত সত্যাগ্রহ স্থাগত করা হয় নাই। বোঝাপড়ার কথাবার্তা 
চাঁলতোঁছিল, সত্যাগ্রহও চাল ছিল। কথাবাতাঁ চালতোছিল 'খাঁলয়া স্বভাবত 
সত্যাগ্রহের অগ্রগাঁতিও মন্থর হইয়া গিয়াছল; কিন্তু ইহার মধ্যে কয়েক 
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জায়গায় গর€্তর ঘটনা হয়। মহাত্মাজী ভাইসরয়কে সে-সব কথা জানাইয়া- 
ছিলেন। ভাইসরয় তাহাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ কাঁরবেন বাঁলয়া কথাও 
দয়াছলেন। চ্দীন্তনামা সই কারবামান্র ওয়াক কামাট সমস্ত প্রদেশে 
আদেশ দিলেন ঘে সত্যাগ্রহ স্থাগত করা হউক। গভনমেন্টও কংগ্রেস- 
কামাটর বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া লইলেন। 

সেই সময়ে আমার ছোট ছেলে ধন্নঃর 'ববাহের কথা চাঁলতোছিল। 
তাহার জন্য দনও ঠিক করা হইয়াঁছল। দাদা এই মনে কাঁরয়া সেই দন 
স্থির করেন যে তাহার পূর্বেই লর্ড আরুইনের সঙ্গে যে-সব কথাবাতা 
হইবার তাহা শেষ হইয়া যাইবে এবং আম [বিবাহে যোগ দিতে পাঁরব। 
কিন্তু কথা বাঁড়য়া গেল। মনে হইতে লাগল, এ দনের মধ্যে কোনও 
মীমাংসা হইতে পারিবে না। আম খবর পাঠাইলাম যে, যাঁদ কথা ইতিমধ্যে 
শেষ হইয়া যায় তবে আমি যাইব, আর যাঁদ না হয় তবে আমার জন্য 
অপেক্ষা না করিয়া 'নাদর্্ট 'দনে বিবাহ "স্থর হউক। কিন্তু ববাহের 
ঠিক দুহীদন পূর্বে চান্ত সই হইয়া গেল। আম সেইদিনই জীরাদেঈ 
রওনা হইলাম। বরযান্রীরা রওনা হইবার প্রায় পনেরো ঘণ্টা পূর্বে জীরা- 
দেঙ্গ গিয়া পেপীছিলাম। চ্বান্তনামার শতের মধ্যে সত্যাগ্রহীদের মান্ত- 
লাভের কথাও ছিল। এইজন্য আম"হাজারীবাগ জেলে ছিলেন এমন 
কয়েকজন বন্ধুকে নিমল্লপণ করিয়া পাঠাইলাম। 'কন্তু কেহ আসতে 
পারলেন না। আম কোনও প্রকারে বরযান্রীদের সঙ্গে যোগ দিতে 
পারিলাম। 

আমার মত এই যে, লর্ড আরুইন খাঁট মনে চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিয়া- 
ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, যে-সমস্ত কথার মীমাংসা হইয়া "গিয়াছে তাহা 
যেন ঠিক ঠিক প্রয়োগ করা হয় এবং পূরণ করা হয়। চাক্তপন্র সিভিল 
সারাঁভসের লোকেরা পছন্দ কাঁরল না। তাহারা বাধা দেওয়ার জন্যই ইহার 
মীমাংসা হইতে এতটা সময় লাঁগল। ভারতবর্ষে লর্ভ আরুইন ও 
ইংলশ্ডে লেবার গভর্নমেন্ট এই কথাটার উপর জোর দিয়া বোঝাপড়া 
করাইয়া লইলেন। আমরা আশা করিতেছিলাম যে কথাটা একবার ঠিক 
হইয়া গেলে সমস্ত কাজকর্ম ঠিকভাবে চাঁলবে, আমরা স্বচ্ছন্দভাবে গঠন- 
মূলক কার্য করিতে পারিব। কিন্তু দুভগ্যিবশত লর্ড আরুইনের সময় 

শেষ হইয়া 'গিয়াছল। তাঁহার শীঘ্রই, একমাস দেড় মাস পরেই, চলিয়া 
যাওয়ার কথা ছিল। তাঁহার স্থানে লর্ড উইলিংডন ভাইসরয় হইয়া 
আ'সলেন। 'তাঁন বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গভর্নর ছিলেন। ভারতবর্ষের 
সঙ্গে তাঁহার খুব পূর্বের পাঁরচয় ছিল। তিনি আসিয়া 1সাঁভল 
সার্ভসের সঙ্গেই যোগ দিলেন। "তানি ভারতবর্ষে পেপাছতেই হাওয়া. 
বদালয়া গেল। বোঝাপড়া হইয়া গিয়াঁছল, খোলাখাীলভাবে তাহা 'তিনি 
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ভাঙ্গতে চাহেন নাই, কিন্তু তাহার শর্ত পালনে সকল প্রকারের অস্মাবধা 
হইতে লাগল। 

আম স্বীকার কার, এই বোঝাপড়ার ব্যাপারটা খুব গুরত্বপূর্ণ ছিল। 
প্রথম কথা তো এই যে, এই প্রথমবার ব্রিটিশ গভরননমেন্ট ভারতীয় জন- 
সাধারণের কোনও প্রাতীনাধমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথাবার্তা কাহতে ও 
বোঝাপড়া করিতে প্রস্তুত হইলেন। আর একটা কথা এই যে, লবণের সম্বন্ধে 
গারবদের অনেক কছ স্াবধা পাওয়া গেল। তৃতীয়ত, কংগ্রেসকে গোল- 
টোবল কনফারেন্সে গিয়া শাসনতন্ত্র রচনার কাজে হাত দিতে হইল। 

ইংরেজদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে-সব শর্ত শাসনতন্তে রাখার কথা 
ছিল, তাহা ভারতের পক্ষেও হতকর কি না, এখন এই দান্টতে দোখবার 
ছিল এবং জনসাধারণের পক্ষে হিতকর হইলে তবেই তাহা মানিবার 
কথা। চতুর্থত, সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য এক কেন্দ্রীয় শাসনতল্ত কংগ্রেস 
স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু প্রদেশগুলির 'নাজেদের ব্যবস্থা কারবার 
স্বাধীনতা থাকবে, আর এই কেন্দ্রীয় তন্দে দেশীয় রাজন্যবর্গও যোগ 
দিবেন। এইভাবে কয়েক প্রস্তাবের আভাস- অবশ্য ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবে 
সামনে আসিয়া উপাা্থত হইল। এইজন্য আম তো ইহার পক্ষপাতী 
ছিলাম এবং ইহাতে সন্তুষ্টও 'ছিলাম। আফশোস শুধু ইহাই ছিল যে, 
'ব্রাটশ সরকারের দক হইতে পূর্বের বহু ঘোষণা ও প্রাতশ্রীতর মত, 
ইহাও পালন করা হয় নাই। 

করা।চ কংগ্রেস 

দল্লশতে বোঝাপড়া হইয়া যাওয়ার পর কংগ্রেসের আঁধবেশন করা স্থির 

হইয়া গেল। ঠিক হইল যে, মার্চের ভিতরেই করাচিতে আঁধবেশন হইবে। 
সময় ছিল খুব কম। কিন্তু করাচির কর্মকর্তারা ব্যবস্থা কারবেন স্বীকার 
করিলেন। লাহোরে খুব ঠাণ্ডা ?ছল বাঁলয়া 'স্থর হইল যে ডিসেম্বরে 
না হইয়া আধবেশন ফেব্রুয়াঁর বা মার্চ মাসে হইবে। এইজন্য যে আধিবেশন 
সাধারণত লাহোর কংগ্রেস পযন্ত ডিসেম্বরে হইত, তাহা এই বৎসর মার্চ 

মাসে হইলে নিয়ম-মাঁফকই হইল। ঘটনাক্মে বোঝাপড়া হইয়া যাওয়ার 
জন্য পথে যে বাধা ছিল তাহাও দূর হইল। সরদার বল্পভভাই সভাপ'ত 
*নবাচিত হইলেন। 

লাহোর যড়যন্তের মকদ্দমার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তাহার 
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শুনানি অনেক দিন ধারয়া চলিল। তাহার শেষ 1সদ্ধান্ত এখন হইল। 

সরদার ভগৎাসংহকে তাঁহার কয়েকজন সং্গীশুদ্ধ প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল। 
অন্য সকলকে দীর্ঘ মেয়াদে কারাদণ্ড অথবা দ্বীপান্তর দেওয়া হইল। 
অনশনে ঘতীন্দ্রনাথ দাশের মৃত্যুতে দেশে গোলমাল শুরুই হইয়াছল। 
এখন এই ঘটনাতে আরও উত্তেজনার সণ্ণার হইল। বিশেষত যূবকেরাই এই 
মকদ্দমায় আভযুন্ত ছিল। মকদ্দমার সংবাদ বহ্াদন পর্যন্ত সংবাদপত্রে 
ছাপা হইতেছিল; কারণ অনেকাদন ধরিয়া মকদ্দমা চাঁলতোছল। ইহাতে 
অনেক লোক এই মকদ্দমা সম্বন্ধে কৌত্হলা হইয়া পাঁড়য়াছল। সরদার 
ভগৎাসংহ খুব বাঁদ্ধর সঙ্গে মকদ্দমা চালাইয়াছিলেন, লোকের মনে তাহার 
প্রভাবও খুব পাঁড়য়াছিল। এইজন্য ফাঁসির কথা শুনিয়া সমস্ত দেশে 
ক্লোধ ছড়াইয়া পাঁড়ল। মহাত্মাজী লর্ড আরূইনকে বাঁললেন, ফাঁসর বদলে 
কারাদণ্ড বা দ্বীপান্তরের বধান করুন। লর্ড আরুইনের যাওয়ার সময়ও 
খুব নিকটে আঁসয়াছল; তানি মহাত্মাজীর কথায় রাজ হইতে পারিলেন 
না; তিনি তো বোঝাপড়া করিয়াছিলেন নিজের সঙ্গী আঁফসারদের মতের 
'বরুদ্ধে, এখন আর এই একাট কর্ম তাঁহাদের মতের বরদ্ধে কারতে 
পারলেন না। মামলা এমাঁনতেই অনেক দিন ধরিয়া ঝালতেছিল। 
লোকদের আশা হইতে লাগল, যাঁদ ফাঁস হইতে ইঠ্হারা বাঁচিয়া যান। 

'কন্তু ইহাও বাঁললেন যে, গান্ধীজী যাঁদ চান তো কংগ্রেস না হইয়া যাওয়া 
পর্যত ফাঁস স্থাগত রাঁখবেন। হয়তো তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, ফাঁসতে 
ক্ষুব্ধ হইয়া কংগ্রেস যাঁদ মীমাংসাটা অগ্রাহ্য করে অথবা কংগ্রেসের আঁধ- 
বেশনের সময় কংগ্রেসের লোকেরা গাম্ধীজীর প্রাতি অসন্তুষ্ট হয়। 1তাঁনি 
ইহা যাহাতে না-হয় তাহা চাঁহতেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাহাতে রাজ 
হইলেন না। তান বাঁলয়া দিলেন, ফাঁস হইতে তাঁহাকে ম্নস্ত যাঁদ নাই 
করিতে পারেন তাহা হইলে যাহা কিছ? করার তাহা কংগ্রেসের পূর্বেই 
করিয়া দেওয়া ভাল, কারণ সেরূপ না করিলে দেশ ও কংগ্রেসকে ধোঁকা 
দেওয়া হইবে। হইলও তাহাই । কংগ্রেসের আঁধবেশনের ঠিক পূর্বে ফাঁস 
হইয়া গেল। এই খবর সংবাদপত্রে ছাপা হইল। তাহার সঙ্গে ইহাও 
ছাপা হইল যে শবের প্রাত ঘথোচিত ব্যবহার করা হয় নাই। ইহাতে 
লোকের মনে অত্যন্ত ক্ষোভের সৃষ্টি হইল। যুবকেরা গাম্ধীজীর প্রতিও 
অসন্তুষ্ট হইল। তাহারা বুঝিল না যে, গান্ধীজীর দ্বারা যাহা কিছু 
হইতে পারে তাহা তানি করিয়াছেন, এবং যাঁদ তান সরদার ভগতাঁসংহকে 
বাঁচাইতে না পাঁরয়া থাকেন তবে ইহাতে তাঁহার কোনও দোষ 'নাই। 
করাচির পথে গান্ধীজীর সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করানো হইল। কোথাও 
বা লোকে কাপড়ের কালো ফুল, নিজের শোক ও ক্লোধ দেখাইবার জন্য, 

০০০ 
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গান্ধীজীকে দিতে লইয়া আসিল। তিন এসব ফুল গ্রহণ করিলেন এবং 
নিজের দিক হইতে একটুও ক্রোধ অথবা আস্থরতার -চিহু দেখাইলেন না। 

করাচি কংগ্রেসেও এই প্রকার উত্তেজনা বরাবর থাঁকল। ইহার অর্থ 
এই নয় যে, লোকে গান্ধীজীর প্রাত অনাদরের ভাব পোষণ করিত । সকালে 
সন্ধ্যায় খোলা ময়দানে যখন তান প্রার্থনা কারতেন, তখন সেখানে জন- 
সাধারণের প্রকাণ্ড ভিড় হইয়া যাইত। তাঁহার দর্শনলাভের জন্য অন্যন্র 
যেমন সেখানেও তেমাঁন ভিড় হইত। কিন্তু লোকের মনে যে আঘাত 
লাঁগয়াঁছল, তাহা দেখাইবার এই এক পথ পাওয়া গেল, লোকে যাহাতে 
ানঈজের মনের ব্যথা প্রকাশ কারতে পারে । এই মনের ব্যথার এক বিশেষ 
কারণও ছিল। সরকার ভগাঁসংহ ও তাঁহার সঙ্গীদের বাহাদ্যারর জন্য 
তো ব্যথা ছিলই, তাঁহার বিরুদ্ধে ইহহাও আভযোগ ছিল যে, 'তাঁন সেই 
ইংরেজ আঁফিসারকে মারয়াছিলেন যে নাক সাইমন কাঁমশনের 'বরুদ্ধে 
বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় লালা লাজপত রায়ের বিরুদ্ধে লা চালাইয়া- 
ছিলেন, ঘাহাতে শেষে তাঁহার মৃত্যু ঘাঁটয়াছিল। যাহা হউক, করাচির 
আঁধবেশন উচ্চাঙ্গের হইয়াঁছল। 

লাহোরেই স্থির হইয়াছিল যে, কংগ্রেস যখন ফে্রুয়ারি-মার্চে হইবে, 
তখন তাহা সন্ধ্যার সময় হইতে পারিবে, আর সেজন্য পাশ্ডালের উপর 
ছাীনর প্রয়োজন হইবে না। এইভাবে খোলা ময়দানে আকাশের নীচে 
কংগ্রেসের এই প্রথম আঁধবেশন। সন্ধ্যায় আরম্ভ হইয়া অনেক রান্র পর্যন্ত 
বৈঠক হইত । "দনে বিষয়ানবিনী সাঁমাতির বৈঠক ঘেরা পাশন্ডালে হইত। 
ইহাতে পাণ্ডাল তোর কারবার খরচ বাঁচয়া গেল, কিন্তু তাহার বদলে 
আলোর ব্যবস্থা খুব কাঁরতে হইল । দশ্যাঁট ছল খুব সুন্দর । তখন 
উহা একেবারে নৃতন ছিল বাঁলয়া অত্যন্ত হদয়গ্রাহী হইয়াঁছল। 
উৎসাহের সীমা ছিল না। সত্যাগ্রহের পরে ইহাই ছিল প্রথম অধিবেশন। 
লোকে একথা ভুলিতে পারিত না যে, সত্যাগ্রহের ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট 
কংগ্রেসের সঙ্গে সান্ধ করিয়াছে। এমন অনেক লোক ছিল যাহারা সত্যা- 

গ্রহে বন্দী হইয়াছিল আর এ সান্ধিপন্রের জন্য যথাসময়ের পূবেহি ছাড়া 
পাইয়াছিল। যাঁদও তখনও অনেকে ছাড়া পায় নাই, তাহাদের ছাড়া 
পাওয়ার 'িবষয়ে লেখালোখ হইতেছিল অথবা কোনও কারণে সরকার সাঁম্ধর 
শরতের মধ্যে তাহাদিগকে ছাড়া উচিত মনে করেন নাই। তাহা হইলেও 
বোঝাপড়া হওয়ার দরুণ যে-সব সত্যাগ্রহী ম্ান্তলাভ করিয়াছিল তাহাদের 
অনেকে সেখানে আসিয়া পেশছিয়াছিল। লাহোর ষড়ষল্ত্ে ' অভিযুক্তদের 
ফাঁস ও সাজারও প্রভাব পাঁড়য়াছিল। এ-সকলের লক্ষণ সেখানকার তক 
ও কথাবাতয় ফুঁটয়া উঠিত। 

করাচিতে দুইটি প্রধান প্রচ্তাব ছিল। এক প্রস্তাব তো বোঝাপড়ার 
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বিষয়ে, তাহাতে মীমাংসাটা গ্রহণ করা হইল। ইহা লইয়া প্রচুর বাদানূবাদ 
হইল। সময়ও ইহাতে অনেক লাঁগল। দ্বিতীয় প্রস্তাবের খুব গুরুত্ব 
ছিল। তাহাতে স্বরাজ পাইলে ভারতবর্ষের কর্মপদ্ধাতর পাঁরকল্পনা 
বর্ণনা করা হইয়াছিল। ইহাতে একপ্রকার ভারতবাসীদের মৌলিক আঁধকার 
(তাহাতে আর্থক স্বতল্তার কিছু কথাও আঁসয়া গগয়াছিল) সর্বপ্রথম 
কংগ্রেসের মণ্ট হইতে ঘোষণা করা হয়। নেহরু রিপোর্টে এই ধরনের 
[কিছু কথা 1ছল; কিন্তু এই পাঁরকল্পনা যতটা স্পম্ট ও বিস্তৃত ছিল, 
বিশেষত আঁর্থক বিষয় লইয়া, নেহরু রিপোর্টে ততটা ছিল না। এই 
প্রস্তাব রচনার কাতত্ব পাঁণ্ডত জওহরলাল নেহরূরই । মহাত্মাজী ও সর- 
দার বল্লভভাই তাঁহারই কথায় রাঁজ হইয়া ইহা গ্রহণ কারলেন। ইহা ছিল 
একেবারে নূতন বষয়, যাহার উপর বোশ আলাপ-আলোচনা হয় নাই। 
বিষয়ানবচিনী সাঁমাতির সামনেও তাড়াতাঁড়তে এবং আঁধবেশন শেষ হইবার 

সময়েই ইহা উপাঁস্থত করা হয়। সেখানে লোকদের আভযোগ হইল এই 
যে, এত বড় সিদ্ধান্তে পেশছিবার পূবে প্রাতানাধদের ভাবনা চিন্তা 
বারবার জন্য পূরাপৃর সময় দেওয়া হয় নাই। এইজন্য কংগ্রেস প্রস্তাবটি 
গ্রহণ কাঁরলেন বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটা কথা ঘোগ কাঁরয়া ?দলেন। 
কথাটা এই-_এই প্রস্তাব লইয়া সমস্ত প্রাদেশিক কাঁমাঁট 'নজেদের মতামত 
জানাইবে আর সে-সমস্ত আলোচনা করিয়া এক.উপ-সাঁমাত নাখল ভারত 
কংগ্রেস কাঁমাটিতে ন্যায্য সংশোধন সমেত তাহা উপাঁস্থত কাঁরবে, এবং 
নাখল ভারত কংগ্রেস কমাট যথাযোগ্য সংশোধনের পর তাহার শেষ 
স্বীকাত 'দিবে। 

করাঁচ কংগ্রেসে ইহাও স্থির হইল যে গভরন্মমেন্ট ডাকলে গোলটোবল 
কনফারেন্সে কংগ্রেসের প্রাতীনাধও যোগ 'দিবে। প্রাতানীধ কতজন হইবে 
এবং এবিষয়ে গভর্নমেন্টের নিকট আমাদের কি দাঁব হইবে, তাহা তখনও 

স্থির হয় নাই। কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করা তো হইয়াই 
'গয়াছিল, আর ভাঁবষ্যতের গঠন-প্রণালী কিরূপ হইবে, সরকারের সঙ্গে 
বোঝাপড়ায় এবং করাচির প্রস্তাবের দ্বারা তাহাও খাঁনকটা স্পম্ট করা 
হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল যে. আর যাহা কিছু হইবে তাহার বিষয়ে 
ওয়াঁকর্ৎ কাঁমাঁট ও 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কামাট দেশ দিবে । কথা- 
বার্তা চাঁলবার পর ওয়ার্কং কমিটি মহাত্মাজীর মত গ্রহণ করিল-যাঁদ 
পাঠাইতেই হয় তো কংগ্রেস যেন তাঁহাকেই নিজের প্রাতানাধরূপে পাঠায়। 
সেখানে হাত বা ভোট গণিয়া কছ; হইবার জো নাই। যাঁদ তাহারা কথা 
মানে তবে একজনই যথেষ্ট; যাঁদ না মানে তবে প্রকান্ড দলও তাহাদের 
কথা শদনিতে বাধ্য কারতে পারবে না। 
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করাচি হইতে 'ফাঁরবার পর, যাহারা তখনও জেলে বন্দীভাবে ছল সেইসধ 
সত্যাগ্রহীদের মযৃন্তির জন্য পন্ন লেখালোখতে আমার অনেকটা সময় লাঁগয়া 
গেল। এইর্পে নিজের নিজের প্রদেশে সকলকেই খুব লেখালোখ কাঁরতে 
হইল। আপোসের শর্তের মধ্যে আমাদের তো শুধু সত্যাগ্রহ বন্ধ কাঁরয়া 
দেওয়ার কথা ছিল। আমরা এক ঘোষণা প্রকাশ করিয়া এবং সমস্ত 

সংশ্লিষ্ট কামাটর নিকট 'নর্দেশি পাঠাইয়া তাহা পালন কাঁরলাম। কিন্তু 
সরকারের তো অনেক কিছ: কারবার ছল। লর্ড আরুইন চাঁলয়া ঘাইবার 
পর তাহা অনেকটা চাপা পাঁড়বার মত হইল। মহাত্মাজী এবং কংগ্রেসের 
সভাপাঁত সরদার বল্পভভাই প্যাটেল সমগ্র ভারতের বিষয়ে ভারত সরকারের 
সঙ্গে পন্র ব্যবহার কাঁরতোছলেন। স্থানীয় সমস্যা লইয়া প্রাদোশক 
কামাটর প্রাদেশক সরকারের সঙ্গে লেখালোৌখ ও কথাবাতাঁ চাঁলতে 
থাঁকল। মহাত্মাজীকে এ-বিষয়ে সরকার কর্মচারীদের সঙ্গে দেখাও 
করিতে হইল। আমাকেও নিজের প্রদেশে চিফ সেক্রেটারি মিঃ হ্যালেট ও 
প্রাদৌশক গভর্নর স্যর 'স্টফেন্সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরতে হইয়াছল। 
অনেক ব্যাপারে যাহা চাঁহয়াঁছলাম তাহা পাইলামও বটে। কিন্তু এই 
সমস্ত কাজে এতখাঁন সময় লাগল ও এত ঝঞ্ধাটে পাঁড়তে হইল যে প্রাণ 
ওত্ঠাগত হইল। যাহা আমরা স্পম্ট ও নিশ্চিত বাঁলয়া মনে কার তাহা 
কি ভাবে অস্পম্ট ও আঁনশ্চিত কাঁরয়া দেওয়া যায়, তাহা ব্াঁঝতে 
পারলাম। আজ ইহার উদাহরণ মনে নাই; কিন্তু তখনকার সংবাদপন্র 
দোঁখলেই এ-কথা স্পন্ট প্রমাণ হইয়া যাইবে। উৎসাহ কারবার শুধু 
একটাই কারণ ছিল। পাটনা ক্যাম্প জেল এবং অন্যান্য জেল হইতে দলে 
দলে বন্দী মুক্তি পাইয়া সদাকত আশ্রমে আসত, এবং এক রান্র বা কিছ; 
সময় থাকিয়া আহারাঁদ কাঁরয়া নেতাদের জয় ঘোষণা করিতে করিতে 
শনজের নিজের বাঁড় চলিয়া যাইত। বাঁড় যাওয়ার রেল ভাড়া ইত্যাঁদ 
তো তাহাদের সরকারের নিকট হইতে মিলিত, কিন্তু প্রাদেশিক ভাণ্ডার 
হইতেও আমাকে কিছ? সাহায্য দিতে হইত। স্বরাজের দেশভন্ত সৈনিকদের 
এই প্রবাহ মনের উদ্বেগকে খাঁনকটা শান্ত কাঁরত। 

কিছাঁদন পরে বোম্বাইয়ে ওয়াক কার্াটর বৈঠক হইল। তখন 
ইহাও এক প্রধান প্রশ্ন ছিল যে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় কংগ্লেসের কি 
মনোভাব হইবে। কাঁলকাতা কংগ্রেসের পরেই বহ্ মুসলমান কংগ্রেস 
হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছল। সেই মুসলমানেরা পৃথক প্রাতষ্ঠান স্থাপন 
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রা মিঃ জিন্নার চোদ্দ দফা দাবি 
চালু হইয়া গিয়াছিল। গভর্নমেন্ট যে গোলটোবিল কনফারেন্স ডাঁকতে- 
ছেন তাহাতে যোগদান টপ পূর্বে নজেদের কথা তো পারম্কার 
কারয়া লইতে হইবে। এই বিষয়ে উত্ত আঁধবেশনে আলোচনা হইল। 
আম বোম্বাইয়ে পেশছিয়া অসুখে পাঁড়লাম। এইজন্য, যাঁদও আম যে 
ঘরে ছিলাম তাহার পাশের ঘরেই বৈঠক হইতেছিল, তথাপি আম যোগ 
দিতে পারিলাম না। সেখানে স্থির করা হইল যে, কংগ্রেস, মুসলমান ও 
সংখ্যালঘ জাতিদের সঙ্গে এইরূপ আপোসই কাঁরতে পারে যাহা রাষ্ট্রীয় 
কল্যাণের বিরোধ নয়_যাঁদ অন্য সব দল কোনও আপোস মানয়া লয় 
তাহা হইলে কংগ্রেস তাহা স্বীকার করয়া লইবে। আপোসের প্রধান 
[সদ্ধান্তের বিবরণও সংক্ষেপে তাহাতে দিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ওয়াং 
কঁমাটর মুসলমান সভ্যেরা তাহা স্বীকারই করে নাই। তাহাদেরই প্রভাবে 
ওয়ার্কং কমিটি উহা তৈয়ার কাঁরয়া গ্রহণ কারল। তাহারা চাঁহয়াছল 
যে, যখন অন্য লোকেরা অনেক ছু বাঁলতেছে তখন কংগ্রেসকেও নিজের 

মনের কথা স্পম্ট করিয়া বলিতে হইবে, যাহাতে দেশের লোকে তাহা 
জাঁনতে পারে আর কংগ্রেস প্রাতীনাধরা যেখানে সুবধা পাইবে 
সেখানে জোর করিয়া তাহা বলতে পারে ও উপাঁস্থত করিতে 
পারে। 

নাঁখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হইল, তাহাতে 
মৌলিক আঁধকার লইয়া করাচিতে যে প্রস্তাব হইয়াঁছল তাহার উপর 
আলোচনা হয়। সাব-কাঁমাট 'নাজের কাজ শেষ কাঁরয়াছল, সমস্ত 
প্রাদেশিক কমিটির সম্মতি পাইয়া নিজের রিপোর্ট তৈয়ার কারয়াছল। 
কোনও বিশেষ গুরৃত্বপূর্ণ সংশোধন হয় নাই। সাধারণ কিছ কথা জ্াঁড়য়া 
মৌলিক আঁধকারের প্রস্তাব এ আঁধবেশনে গৃহীত হইল । 

এ সময়ে আর একাঁট ঝগড়া চাঁলতেছিল। রাস্ট্রীয় ন্রিবর্ণ পতাকা 
কখনও 'বাধমত মঞ্জুর করা হয় নাই; কিন্তু ১৯২১ সালেই ইহা প্রচাঁলত 
হইয়া গিয়াছিল। এই পতাকায় তিনটি রঙের কাপড় থাঁকত। সকলের 
নীচে লাল, তাহার উপরে সবুজ, সকলের উপরে সাদা; মাঝখানে চরখার 
ছাঁব থাঁকত। গান্ধীজী ও অন্যান্য সকলে তিন বর্ণের অর্থ বূঝাইয়া 
'দিয়াছিলেন, সকলে তাহা মানিয়া লইয়াছিল। লাল রং হিন্দুদের বুঝাইত, 
তাহাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বাঁলয়া সকলের আধার স্বরূপ উহাই থাঁকত 
সকলের নীচে । তাহার পরে মুসলমানদের সংখ্যা, এইজন্য লালের উপরে 
সবজ রং বাঁসিত। সাদা রঙে আর সকলে মিশিয়া ছিল; তাহাদের সংখ্যা 
হিন্দু ও মুসলমানের চেয়ে কম বাঁলয়া তাহা সকলের চেয়ে উপরে রাখা 
হইত। আমরা আঁহংসার দ্বারাই স্বরাজ পাইতে চাঁহতাম, তাই মাঝখানে 
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তাহার চিহ্ন চরখা দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে ?শখদের অসন্তোষ হইয়াছল। 
তাহারা বলিত, তাহাদের জন্য এক পৃথক বর্ণ হওয়া উাঁচিত, এবং পতাকায় 
তাহাদেরও স্থান দিতে হইবে। তাহারাও রাস্ট্রীয় আন্দোলনে যথেন্ট অংশ 
গ্রহণ কারয়াছল। তাহাদের জাত সংখ্যায় অল্প হইলেও জশীবত ও জাগ্রত 
জাঁত। যাঁদও 'হন্দু মহাসভা তাহাঁদগকেও হিন্দুই মনে করে এবং 
এঁতিহাঁসক বিচারেও তাহারা 'হন্দ; জাতিরই এক উপজাতি, তথাঁপ 
তাহারা 1নজেদের পৃথক কাঁরতে চাঁহতেছিল। এই কথা আলোচনা 
কারবার জন্য এক সাব-কামাঁট গাঠত হইল। তাহা এক রিপোর্ট প্রস্তুত 
কারল এবং পতাকার রূপ পরিবর্তন কারয়া দিল। তাহাদের রিপোর্ট 
নাঁখল ভারতীয় কংগ্রেস কামিট গ্রহণ করিয়া লইল। পতাকা 'ন্রিবর্ণই 
থাঁকিল, কিন্তু তাহার রঙে ও রঙের স্থানে পারবততন হইল। লাল রং 
উঠাইয়া দেওয়া হইল, তাহার জায়গায় সোনালি গেরুয়া রং দেওয়া হইল। 
সকলের নীচে সবুজ, তাহার উপরে সাদা, সকলের উপরে গেরুয়া। সাদা 
কাপড়ের উপর চরখার ছাবি। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, রংগ্ীলর জাত- 
গত যে অর্থ দেওয়া হইয়াছিল তাহা নাকচ করা হইল। এখন কোনও রং 
কোনও জাতাবশেষের চিহ্ন থাঁকল না। ইহাতে [িখেরাও রাজ হইয়া 
গেল। তাহাদের রং গেরুয়া। যাঁদও পতাকার সৌন্দর্যের জন্য তাহা গ্রহণ 
করা হইল, তথাঁপ তাহারা উহাতে খুব সন্তৃম্ট হইল। নূতন রাষ্ট্রীয় পতাকা 
দোঁখতেও বোঁশ সুন্দর ছিল। এইজন্য, এই প্রস্তাবে দেশের শুধু এক যে 
সংন্দরতর রাষ্ট্রীয় পতাকা পাওয়া গেল তাহা নয়; বরং রঙের জাতাবশেষ 
বুঝাইবার জন্য ষে কলহ উপাঁস্থত হইয়াছিল, তাহার 'নিম্পাত্ত হইল এবং 
সমস্ত দেশের সামনে কংগ্রেস বাধমত 1নজের প্রস্তাবের দ্বারা পতাকা 
উপস্থিত করিল। 

এ-বংসর আমি বিহারের বহু জেলায় ভ্রমণ করিতে গিয়াছলাম। 
লোককে গঠনাত্মক কাজে লাগাইবার কথা মনে কারয়াই এবার গিয়াছলাম 
এবং ইহাতে খাঁনকটা সফলকামও হইলাম। একটা আঁভজ্ঞতার কথা 
এখানে লখিয়া জানানো ভাল মনে করি। ১৯২১ সালে ঘখন সাঁওতাল 
পরগণায় গয়াঁছলাম, তখন সেখানে দমন-নশীতি এত প্রচণ্ডভাবে পালন 
করা হইতোঁছল যে, কোথাও থাকবার জায়গা পাইতে অস্যাবধা হইত। 
সেখানকার পাকুড় গ্রামের ঘটনার কথা পূর্বেই বাঁলয়াছি। এবার জেলার 
ভিতরে দুর-দরান্তরের গ্রাম পর্যন্ত গিয়াছিলাম। খুব আদর-অভ্যর্থনা 
পাইলাম। পাকুড়ে রাত ৯টায় রেলগাঁড় হইতে নাঁমিলাম। খানে 
স্টেশনে লোকেরা দেওয়ালি সাজাইয়াছল। আলোতে চারাদক ঝলমল 
কারতোঁছল। খুব ধূমধামের সঙ্গে শহর পর্যন্ত মিছিল বাঁহর হইল। 
সেখানে বড় জাঁমদারদের বাড়তে আমাকে রাখা হইল। তাঁহাদেরই মোটরে 
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চাঁড়য়া সমস্ত জেলা ঘ্দারয়া আসলাম। ১৯২১-এর ভ্রুটির খানিকটা 
মার্জনা হইল, এ-কথাও তাঁহারা বাললেন। 

গোলটোবিল সভায় গান্ধীজী 

গোলটোবিল কনফারেন্সের দিন কাছে আসল । কিন্তু এ-পর্যন্ত আপোসের 
সমস্ত শর্ত পালন করা হয় নাই। বিশেষ কাঁরয়া একটা কথার উপর 
সরদার প্যাটেল খুব জোর 'দয়াছলেন। গুজরাতের গ্রামে ষে-সব জাম 
বাজেয়াপ্ত বা নিলাম কাঁরয়া লওয়া হয় তাহার বষয়ে তদন্তের কাজ 
এ-পযন্ত শুরু হয় নাই। সরকারের পক্ষ হইতে অনেক বাধা উপ্পাস্থত 
করা হইয়াঁছল। মহাত্মাজী পত্র লেখালোখ কাঁরতে কারতে ক্লান্ত হইয়া 
গিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছল, মহাত্মাজীকে 
সেখানে কোনও না কোনও উপায়ে ?নশ্চয় যাইতেই হইবে । আপোসের 
জন্য মহাত্মাজীকে িমলাতেও ঘাইতে হইল। মনে হইতেছিল, এবারও 
বাঁঝ কংগ্রেস গোলটেবিল কনফারেন্সে যোগ 'দতে পারবে না। শেষে 
সকল কথাই মানয়া লওয়া হইল। এতখাঁন দোর হইয়া গেল যে, যাঁদ 
মহাত্মাজী সেই সপ্তাহের জাহাজে না রওনা হইতেন তবে সেখানে পেশাছতে 
অনেক দেরি হইয়া যাইত। এইজন্য মহাত্মাজীকে সিমলা হইতেই সোজা 
বোম্বাই গিয়া জাহাজ ধাঁরতে হইল। জাহাজকেও তাঁহার জন্য খানিকক্ষণ 
অপেক্ষা করিতে হইল । বশেষ চেম্টা কাঁরয়া খুব অসুবিধার মধ্যে 
তাঁহাকে সিমলা হইতে বোম্বাই পেশছাইয়া দেওয়া হইল। 

গুজরাতে তদন্ত শুরু হইল। সরদার আমাকে সেখানে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। আম গেলাম। বারদোলিতে তদন্ত হইতোছিল। শ্্রীযু্ত 
ভুলাভাই দেসাই জনসাধারণের পক্ষ হইতে উাকলের কাজ কারতে ছিলেন, 
সরকারের পক্ষে এ জিলার সরকার উাঁকল ছিলেন। আঁমও কখনও 
কখনও তদন্ত আদালতে যাইতাম। কয়েক সপ্তাহ ধাঁরয়া এই পরীক্ষার 
কাজ চাঁলল। শেষে কয়েকখাঁন সরকার কাগজ পেশ কারবার কথা উঠিল, 
তাহা পেশ করা হইল না, আর হাকিমও তাহা মানিয়া লইলেন। ভূলাভাই 
উহা ফ্ল্টায়াবচারের প্রাতি আঘাত বলিয়া মনে কারলেন এবং তদন্তের সম্পর্কে 

একতরফা হইয়া গেল। সরদারকে এঁ কাজে কিছ: সাহায্য কারতে পাঁরিব, 
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প্রয়োজনই হইল না। সেখানেই কাজ কারবার যথেন্ট লোক ছল । হা, 
কংগ্রেসের সভাপাঁতরুপে তাঁহার নিকটে যে-সংবাদপন্ত আঁসত অথবা 
তাঁহাকে যে-্্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহার বিষয়ে কথাবাতা হইত। 
আমি প্রায় দু সপ্তাহ সেখানে থাকিয়া কিরয়া চাঁলয়া আঁসলাম। সেখানে 
থাকিতে থাঁকতে আম বহারের সংবাদপত্রে কিছ 1লাখয়াছলাম তাহাতে 
সহাত্মাজীর চম্পারণ-যান্রা সম্বন্ধে কিছ? উল্লেখ ছিল। 

মহাত্মাজী ইংলন্ডে পেশিছিলেন। কন্তু সেখানে তিনি পেশছিতে না 
পেপীছিতেই সেখানকার মান্ত্রমণ্ডল বদল হইয়া গেল। এখন ওয়েজউড 
বেনের জায়গায় স্যর সামুয়েল হোর ভারত-সাঁচব হইলেন। কিন্তু ম্যাক- 
ডোনাল্ড নিজের দলের (লেবার পাট) আঁধকাংশ লোক হইতে সরিয়া 
শগয়া প্রধানমন্ত্রী হইয়া থাঁকলেন। যাঁদও এইসব দলের মান্তমণ্ডল নামের 
জন্যই হয়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে ইহা "ছল কনসাভেণটভ বা রক্ষণশীল 
দলেরই মান্ত্িমন্ডল। তাই উহা হইতৈ অল্পাঁবস্তর যে উদারতা আশা করা 
যাইত তাহারও পথ বন্ধ হইল। গান্ধীজী কংগ্রেসের দাব পেশ করিলেন। 
তাঁহার খুব অভ্যর্থনা ও খাতিরও হইল। 1কন্তু ভারতবর্ষের জন্য কোনও 
সন্তোষজনক শাসন-ব্যবস্থাই হইতে পাঁরিল না। পাঁণ্ডিত মালব্যজী ও 
শ্রীঘূন্তা সরোঁজনী নাইডুও সেখানে আমন্তিত হইয়া "গয়াছলেন। 
কংগ্রেসের দক হইতে শুধু মহাতআ্মাজশই ছিলেন, আর উহার পক্ষ হইয়া 
তিনি বাঁলতেন। যেমন বরাবর হইয়া আঁসয়াছে, অন্যসব লোক ছিল 
সরকারের বাছা বাছা। বাছয়া বাছিয়া এমন লোক জোটানো হইয়াছল 
যে, সকলের কখনও একমত হইতেই পাঁরিত না। মহাত্মাজী খুব চেস্টা 
কাঁরয়াছলেন, একজনও কংগ্রেসী মুসলমানকে অন্ততঃ আহবান করা হউক, 
কিন্তু গভর্নমেন্ট ইহাতে রাজ হইলেন না। হয়তো অন্য মুসলমান 
সভ্যেরা ইহাতে আপাঁত্ত করিয়াছিল। সেখানে নিজেদের মধ্যে কলহের 
নজ্পাত্তর চেষ্টাও হইল কিন্তু তাহা হইতে পারল না। সেখানে হয়তো 
হইতেই পাঁরিত না। 

একতা তো হইল না, বরং তাহার বদলে ইংরেজ, মুসলমান ও হাঁর- 
জনদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইল। যখন নিজেদের মধ্যে কথাবাতা 
মিটিল না তখন মিঃ ম্যাকডোনাল্্ড সাম্প্রদায়ক সমস্যা সম্বন্ধে নিজের 
পরামর্শ দিলেন, তাহাতে মুসলমানদের প্রায় সমস্ত দাঁব পূরণ করা হইল। 
তাহাতে 'হন্দু ও শিখদের মধ্যে খুব ক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ইহাতে হারি- 
জনদের জন্যও স্বতন্ত্র নিবাঁচনের ব্যবস্থা ছিল। মহাত্মাজী ইহারতীর 
প্রীতিবাদ করিলেন। তিনি নিজে এক বন্তৃতাপ্রসঙ্গে এতদূর বাঁলয়া 'দংলন 
যে, হ'রিজনদের জন্য যাঁদ পৃথক 'নবাঁচনক্ষেত্র স্থাপন করা হয় আর 
তাহাদের যাঁদ বর্ণাহন্দুদের নিবচিনে অথবা উহাদের 'নিবচিনে বর্ণ 
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[হন্দুদের যোগ দিবার আঁধকার না থাকে, তাহা হইলে এইপ্রকার স্বতল্ত 
নবচিনাঁবাধর তান তীব্র বিরোধিতা করিবেন, এবং প্রাণ পযন্ত দিবার 
জন্য প্রস্তুত থাঁকবেন। ব্রিটিশ সরকারের তো কিছু করিবার ছিলই না, 
এইজন্য আমাদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্র কাঁরয়া রাখল । এদেশ হইতে মুসল- 
মান যাহারা গিয়াঁছিল তাহারা ব্যাপারটা বুঁঝয়া ফেলিল। তাহারা 
নিজেদের মধ্যে মত কাঁরয়া আগা খাঁকে নেতা বাছয়া লইয়া এক সাম্মালত 
শাসনতন্ত্র তৈয়ার কাঁরয়া উপস্থিত কারল। 'কন্তু তাহাদেরও কোনও 
কথা শোনা হইল না। তখন, ইংরাজ যেমন চাঁহতেছিল এরুপ 
শাসনতল্লই কারবার জন্য তাহারা নিজেদের মধ্যে 1স্থর কাঁরিয়া 
লইল। 

এাঁদকে ভারতবর্ষেরও অবস্থা দন দন খারাপের পথে চলিয়াছে। 
আমরা বুঝিয়াঁছলাম যে, গভনমেণ্ট এমন কোনো অজ্হাত খঃাঁজতেছে 
যাহার আশ্রয়ে সান্ধর আভনয় শেষ করিয়া, কংগ্রেসকে দিয়া তাহা বদলাইয়া 
লইতে চাঁহতেছে। প্রথম হইতেই তো সাঁভল সারাঁভসের মত ছিল এই- 
রূপ। লর্ড উইলিংডনেরও এইরূপ উদ্দেশ্যই ছিল। এইজন্য এখন কোনও 
উপযযন্ত সুযোগেরই অপেক্ষা । প্রায় দুই বংসর হইতে সমস্ত 'জাঁনসের 
দামই কামিতোছিল_াঁবশেষত ধানের। এইজন্য কৃষকদের টাকা পাওয়া খুব 
কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা খাজনা দিতে পারত না, কারণ ফসল 
এত হয় নাই যে বেচিয়া খাজনা দিতে পারে, অথবা জের অন্যান্য দরকার 
কাজ চালাইতে পারে। বিশেষত সংঘুন্ত প্রদেশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ 
হইয়া যাইতেছিল। ১৯৩০-এর সত্যাগ্রহের সময় হইতেই চাষীদের অবস্থা 
খারাপ হইতোঁছিল, আর সেখানকার অনেক চাষী কংগ্রেসের নিকট আশা 
কঁরিতেছিল যে কংগ্রেস তাহাদের সখস্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারিবে । কোথাও 
কোথাও, বিশেষ করিয়া এলাহাবাদ জেলায়, খাজনা-বন্ধের আন্দোলনও 
চাঁলতোছিল। সম্ধি হইয়া গেলে এখন খাজনা-বন্ধ থামাইতে হইত; কারণ 
আমাদের সর্বপ্রকারের সত্যাগ্রহ থামাইবার কথা । কিন্তু আসলে ওখানকার 
অবস্থা রাজনীতি লইয়া ছিল না, চাষীদের আর্ক ব্যবস্থাই এত খারাপ 
[ছল যে যাঁদ খাজনা দিয়া দিতে চাহত তাহা হইলেও দিতে পারত না। 
কংগ্রেস সত্যাগ্রহ তো বন্ধ কাঁরয়া দিত, কিন্তু এই আর্ক অসামর্থয দূর 
কাঁরয়া তাহাদিগকে খাজনা দেওয়ানো কংগ্রেসের বা কাহারও ক্ষমতায় 
কুলাইত না। যাঁদ খাজনা দিতে না বলে তাহা হইলে বুঝিতে পারা 
যাইবে, মিলনের শর্ত ইহারা পূরণ করিতেছে না। এইজন্য সেখানে 
আবশ্যক হইয়া পাঁড়ল, রাজনোতিক ও আঁর্থক অবস্থা পৃথক কাঁরয়া দেখা, 
খাজনা-বন্ধের আন্দোলন-_যাহা ছিল সত্যাগ্রহের অঞ্গ_ তাহা না চালাইয়া, 
চাষীদের আর্থক অবস্থা অনুসারে, তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য যাহাতে লাভ হয় 
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তাহার জন্য চেস্টা করা। কার্যত তাহাই করা হইল, কিন্তু গ্রভর্নমেন্ট কবে 
সে কথা শনিবার পান্র! 

ওঁদকে জাঁমদারও নিজের প্রাপ্য উশুল না কাঁরিয়া সন্তুষ্ট থাকিবার 
পান্র নহেন। গভর্নমেন্ট খাজনা কিছ; মাফ কাঁরলেন, কিন্তু তাহা এত 
কম যে তাহাতে বিশেষ স্াাবধা হইল না। এ-ছাড়া চাষীরা যে অল্প- 
বিস্তর কিছু শোধ দেওয়ার চেস্টা কারল ও দিল, তাহাদের পক্ষে তাহার 
ফল ভাল হইল না; কারণ যাহা বাঁক থাকল তাহার জন্য তাহাদের খেত 
বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং তাহাঁদগকে নিজের নিজের জাম হইতে বত 
করা হইল। পূর্কের বকেয়া যেমনকার তেমন পাঁড়য়াই থাঁকল। অনেক 
চেস্টা করা হইল যে, আরও কিছু মাফ করাইয়া খাজনা কমাইয়া তাহাদের 
সাহায্য করা হউক। কিন্তু একে তো গভরনমেন্ট কছু কারতেই রাজ 
নহেন, তাহাতে আবার রাজি হইলেও তাহা এত কম যে তাহাতে চাষীদের 
*কছু সুবিধা পাওয়া যায় না। পণ্ডিত জওহরলাল, শ্রীপুরুষোত্তমদাস 
টেন্ডন আর তখনকার প্রাদোশক পদাধিকারী সভাপতি স্বর্গত তসদাদক 
আহমদ শেরওয়ান যাহাতে কিছ হয় সেজন্য অনেক চেস্টা কাঁরলেন, কিন্তু 
সব ব্যর্থ হইল। সফল হইবেন ক কারয়াঃ গভর্নমেন্ট অন্য কিছু 
ভাঁবতেছিলেন। যাঁদ তাঁহারা ছু? করিতে চাঁহতেন তাহা হইলে 
কংগ্রেসের আগ্রহে তাহা কারবেন না; কারণ তাহা হইলে চাষীদের মধ্যে 
কংগ্রেসের প্রভাব বাঁড়য়া যাইবে । সর্বপ্রকারে হারিয়া তাই সেখানকার 
প্রাদোশক কামাট 'স্থর করিল যে চাষীদের পরামর্শ দিবে যাহাতে 'নজেদের 
অক্ষমতার জন্য খাজনা না দেয়। ইহাকে একপ্রকার খাজনাবন্ধের আন্দোলন 
বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল। 'নাঁখল ভারত ওয়ার্কং কাঁমাটর অন্মাত 
বিনা এরূপ করিতে পারা সম্ভব ছিল না। তাই প্রাদোশক কামাট 
অনুমাঁত চাহিল। 

ও'দকে বাংলা দেশেরও ভয়ানক অবস্থা । প্রাদোশক গভনমমেন্ট সর্বদা 
বিপ্লবীদলের ভয়ে ভয়ে থাকত আর এমাঁনতেই 'বস্তর যুবককে জেলে 
বন্দী করিয়া রাখিত। গান্ধী-আরুইন চ্ক্ততে সত্যাগ্রহ বন্দীদের ছাঁডুয়া 
দবারই কথা হইয়াছিল, আর তাহাদের ছাঁড়য়া দেওয়ার কথাতেই অনেক 
বাধা ছিল। গভরন্নমেণ্টের পক্ষ হইতে নানা প্রকারের বাহানা বাঁহর করা 
হইত। বিপ্লবীদের কথা আর বালব 'ি! ইহাতে তাহারা সকলে খুব 
ক্ষুব্ধ ছিল। ইতিমধ্যে হিজল ক্যাম্প জেলে যেখানে বিপ্লবীরা নজরবন্দী 
কয়েদী ছিল, সেখানে এক ঘটনাও হইয়া গেল, যাহাতে জেলের ভিতরে 
গুলী চাঁলল, কিছ; বন্দী আহত হইল, জনকয়েক বন্দী মারাও গেল। 
ইহাতে আরও উত্তেজনার সণ্টার হইল। চাটগাঁয়ে কোনও পুলিশ কর্ম- 
চারীকে একজন বিপ্লবী মারিয়াই ফেলিল। ইহা তো 'হিন্দঃ-মসলমানের 
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কথা নয়, কারণ বিপ্লবীরা কয়েকজন হিন্দু পুীলশ কর্মচারীকেও 
মাঁরয়া ফেলিয়াছে। তাহারা কোনও সরকার কর্মচারীকে তাহার জাতি 
বা ধর্মের জন্য মারিত না, শুধু যাহাকে দেশদ্রোহী বাঁলয়া মনে কারত 
তাহাকেই মাঁরত, তা সে যে জাতির বা যে ধর্মের লোকই হউক না কেন। 
কিন্তু সেখানে ইহাকে হন্দ2-মুসলমানের ঝগড়ার রূপ দেওয়া হইল আর 
সেখানকার 'হন্দুদের উপর খুব অত্যাচার করা হইল। ইহাতে ইংরেজ 
এবং এংলো-ইপ্ডিয়ানদের সম্পূর্ণ হাত 'ছল। 

এই সব কারণে বাংলাদেশে খুব গণ্ডগোল চলিতোছল। গভর্নমেন্টও 
নূতন আঁডরন্যান্প জার কারতে সঙ্কোচ বোধ করিতোছলেন। প্রবীণ 
প্রীসদ্ধ কংগ্রেসী নেতা হরদয়াল নাগের সভাপাতিত্বে ম্ার্শদাবাদ জেলার 
বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদে'শক রাজনৈতিক সম্মেলন হইল। সরদার প্যাটেল 
কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত আনে ও আমাকে সেখানে পাঠাইলেন। 
আমরা সম্মেলনে যোগ 'দলাম এবং আম বাংলায় বন্তুতাও কারলাম। 
সীমান্ত প্রদেশের অবস্থাও এইরূপ এমন কিছ? ভাল ছল না। সেখানেও 
দমন নীতি কাজ করিতেছিল। এইভাবে যেমন যেমন গোলটেবিল কন- 
ফারেন্সের কাজ শেষ হইয়া আঁসতোঁছল তেমন তেমন এখানকার অবস্থা 
ক্লমশ আরও কঠিন হইয়া উঁঠতেছিল। আমরা বুঝয়াছিলাম যে এখন 
ব্যাপার আরও গড়াইবে এবং আবার ঝগড়া হইবে। 

যখন ওয়াঁক্ৎ কাঁমাটর সামনে সংযুক্ত প্রদেশের আবেদন সম্বন্ধে 
আলোচনা হইতে লাগল, তখন আমরা নিজেদের গুরুদায়ত্ব অনুভব 
কাঁরলাম। এখনও গান্ধীজী ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহার অনুপাঁস্থাঁততে 
খাজনা বন্ধ আরম্ভ করা আমাদের পক্ষে কতদূর উচিত হইবে, আর যাঁদ 
উচিতও হয় তবে আমরা কত দূর তাহা চালাইতে পারব, ইত্যাঁদ-প্রাত 
ক্ষণ কয়েকাদন পর্যন্তি আমরা আলোচনা কারতে থাঁকিলাম। আমার মনে 
সন্দেহ ছিল, সেখানকার জনসাধারণ খাজনা বন্ধ করার দরুণ যে অত্যাচার 
হইবেই তাহা কতদূর সহ্য কাঁরতে পারিবে । বিহারে চৌকিদার টেক্স এক 
মামুলী সাধারণ ব্যাপার, বংসরে বারো টাকার বোঁশ তাহা কাহারও উপর 
ধার্য হইতে পারে না এবং সাধারণ গাঁরবদের উপর বংসরে ছয় আনা কি 
বারো আনা ধার্য হয়__সাধারণ কৃষকের উপর এক টাকা দেড় টাকা 'কি তার 
চেয়েও ছু বোশ অনসারে ধরা হয়। ইহা বন্ধ কাঁরলে যতখানি 
অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা আম গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়া নিজের চোখে দেখিয়া 
আসিয়াছলাম। এই সমস্ত যে দেখিতে পাইয়াছলাম তাহার পর এখন 
এক বংসরও কাটে নাই। খাজনা বন্ধ করিলে ব্যাপার বড় গুর্তর হয় 
বালয়া আমার খুব ভয়। খাজনা বন্ধ হইলে জামদার সরকারি মালগজারি 
দিতে পারিবে না। তাহাতে গভর্নমেন্টের আয়ের এক খুব বড় অংশ 
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আটকাইয়া যাইবে, গভরন্নমেণ্টও নিজের কাজ চালাইতে গিয়া অস্নীবধায় 
পাঁড়বে। এইজন্য ইহা বন্ধ কাঁরয়া দলে সরকারের পক্ষেও খুব সঙ্গীন 
ব্যাপার হইবে। এই সমস্ত কারণে আম বার বার এই কথা জিজ্ঞাসা 
কাঁরয়াছিলাম যে, জনসাধারণ কতদূর পযন্ত দমননীতি সহ্য কারবার 
জন্য প্রস্তুত হইবে। নিশ্চয় কাঁরয়া তাহার তো কোনও উত্তর দেওয়া যায়ই 
নাই; কিন্তু সেখানকার ভাইয়েরা এ আশ্বাস 'দিয়াঁছলেন যে, জনসাধারণ 
বহুদূর পর্যন্ত অত্যাচার সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত আছে। 

সরদার প্যাটেলের মত ছিল এই যে যখন স্থানীয় প্রাদেশিক কমিটি ও 
নৈতারা সেখানকার অবস্থা বুঝিয়া বলিতেছেন যে, ইহা ছাড়া অন্য পথ 
নাই, আর এজন্য যে দমননীতি হইবে তাহাও সহ্য কারবার জন্য জনসাধারণ 
প্রস্তুত বাঁলয়া মনে করেন, তখন আমরা নাখল ভারত ওয়াঁকং কমিটির 
সভ্যেরা কেমন করিয়া অনুমাতি দিতে ইতস্তত্ব করিতে পারি? শেষকালে 
অনেক ভাবনাচন্তার পর, অনেক বাঁধাবাঁধর সঙ্গে অনমাত দেওয়া হইল। 
তাহাও, এখন তাড়াতাঁড় খাজনা বন্ধ করিবার জন্য নহে, প্রস্তুতির জন্য। 
সরকার তো এজন্য ওৎ পাতিয়া বাঁসয়াছিলেন। তাঁহারা আবিলম্বেই 
হাঙ্গামা শুরু করিয়া দিলেন। আসল কথা তো এই যে, ফসলের দাম 
এতই নাময়া গিয়াছিল যে খাজনা দেওয়াই অসম্ভব হইয়া পাঁড়য়াছল। 
কয়েকাঁদন পরে সেখানকার গভর্নর হেলণী সাহেব এই কথাটা খোলাখালি 
ভাবে স্বীকারও করিয়াছিলেন। তান এমনও বাঁলয়াছিলেন যে, যতাঁদন 
এই বিষম খাজনার আইনের মূলগত সংশোধন না হয়, ততাঁদন সমাজের 
সমস্ত গঠন বিশৃঙ্খল হইয়া থাঁকবে। কন্তু সেই সময় কংগ্রেসকে 
দাবানোই ছিল কাজ; অন্য ধরনের হাঙ্গামা শুরু কারয়া দেওয়া হইল। 

সরকার চণ্ডনশীত 

গোলটোবল কনফারেন্সের কাজ শেষ হইতেই গান্ধীজী 'নরাশ হইয়া 
ভারতবর্ষের দিকে রওনা হইলেন। তান যোঁদন দেশে পেপাছিলেন সেই- 
গদন বোম্বাইয়ে ওয়াক্কং কাঁমাঁটর বৈঠক হইবার জন্য 'নাদ্ট ছিল। 
সকলে আপন-আপন প্রদেশ হইতে বোম্বাই রওনা হইয়াছল। বাংলায় 
দমনচক্র চাঁলতোছিল। ইতিমধ্যে সীমান্ত-প্রদেশেও খান আবদুল গফর খান, 
ডাঃ খান সাহেব ও অন্যান্য নেতাদের একে একে গ্রেপ্তার করা হইল; 
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তাঁহার্দিগকে তাঁহাদের প্রদেশের বাহরে নজরবন্দী কারয়া যেখানে সেখানে 
পাঠাইয়া দেওয়া হইলে। সংযন্ত-প্রদেশে শ্রীযন্ত পুরুষোত্তমদাস টেন্ডন ও 
শেরওয়ানি সাহেবও গ্রেপ্তার হইলেন। আমরা যে গাঁড়তে যাইতোছিলাম 
পণ্ডিত জওহরলালজনীও সেই গাঁড়তে বোম্বাই যাইতোছলেন। ডাকগাঁড় 
প্রয়াগগ হইতে সামান্য দূরে, এক ছোট স্টেশনে আঁসয়া দাঁড়াইয়া গেল। 
সেখানে পূর্ব হইতে মোটর লইয়া প্ীলশের লোকেরা আসিয়া গিয়াছল। 
পাণ্ডতজীকে সেখানেই গ্রেপ্তার কাঁরয়া লইয়া যাওয়া হইল। আমরা সোজা 
বোম্বাই চাঁলয়া গেলাম। 

বোম্বাইয়ে মহাত্বাজীর অভ্যর্থনার জন্য খুব আয়োজন ছিল। যেসব 
রাস্তা 'দিয়া তাঁহার যাওয়ার কথা ছিল সে সকলের সমস্ত বাঁড় লোকের 
ভিড়ে আনাচে কানাচে পাঁরপূর্ণ। গালগ্ীলও লোকে গিজ-গিজ করিতে- 
ছিল। কাহাকেও দোঁখবার জন্য অন্য কোনও সময় এই ধরনের ভিড় 
কদাঁচং দেখা যায়। গান্ধীজী 'নাদর্ট স্থানে পেপীছিলেই সমস্ত কথা 
তাঁহাকে বলা হইল। 1তাঁনও বুঝিলেন যে গভর্নমেন্ট এখন খোলাখুলি 
ভাবে দমননীতি অনুসরণ করিতে চাঁহতেছেন। ওয়ার্কং কামাটর নিয়ম- 
মত বৈঠক বাঁসল। তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে এক দণর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করা 
হইল। গান্ধীজী ভাইসরয়কে তারযোগে প্রস্তাবের সারাংশ জানাইলেন 
এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুমাতি চাঁহলেন। এইসব হইয়া গেলে 
আমরা সকলে নিজের নিজের জায়গায় যাইবার জন্য রওনা হইলাম । 

আম রওনা হইবার সময় যখন মহাত্মাজীর 'নকটে শেষ বিদায় লইতে 
যাই তখন দোঁখলাম মিঃ বেল্থল তাঁহার সঙ্গে কথা বাঁলতেছেন। .তানও 
গোলটেবিল কনফারেন্সে ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রাতানধি হইয়া গিয়া- 
ছিলেন। সেখানে তান মৃসলমান ও ইংরেজের মধ্যে গাঁচছড়া বাঁধার জন্য 
অনেকরকম কাণ্ডকারখানা করিয়াছিলেন। আমরা তো বাঝয়াঁছলাম ঘে, 
এখন কিছু হইবার নহে-খুব শীঘ্রই দমন চাঁলবে, কংগ্রেসকে বাধ্য হইয়া 
আবার সত্যাগ্রহ করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে কাহারও ইচ্ছা ছিল না 
যে, সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হয়-না ছিল তাহার জন্য আয়োজন, না ছিল 
মানীস্ক তৎপরতা । হাঁ, আমাদের মাননীয় সঙ্গীদের গভনমেন্ট অকারণে 
গ্রেপ্তার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রথম ভাইসরয়ের সঙ্গে 
কথাবাতাঁ বলার দরকার ছিল। আর, যাঁদ এইরূপই আঁনবার্য হয়, তাহা 
হইলে কিছু করাও যান্তযুত্ত ছিল। কিন্তু গান্ধীজশী ভারতবর্ষে িরিবার 
পূর্বেই এখানকার গভর্নমেন্ট সমস্ত আয়োজন কাঁরয়া রাঁখয়াছি?লন। 
তাঁহাদের দিক হইতে যুদ্ধও শুরু হইয়া গ্িয়াছিল। তাঁহাদের আয়োজনের 
কিছু খবর আমরা প্রথমেই এঁদক ওাঁদক হইতে পাইয়াছিলাম। এমন কি 
ডাঃ আনসার এ-খবরও পাইয়াছিলেন যে, কোন্ প্রকার আর্ভনান্স জারি 
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করা হইবে। তাঁহারা এই সব কথা 'নজেদের মধ্যে বলাবাঁল কাঁরয়া- 
ছিলেন। প্রখন তো ব্যাপার আরও স্পন্ট হইয়া গেল। 

বোম্বাই হইতে রওনা হইয়া আম ভাবলাম, এখন তো 'বিহারেও দমন 
হইবেই, এইজন্য আত্মীয়দের সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাওয়া ভাল 
হইবে। ইটারাঁস জংশনে আম কয়েকটা তার করলাম, তাহাতে "বহার 
প্রদেশের ওয়ার্কং কাঁমাঁটর বৈঠক পাটনায় করার কথা ছাড়া তাহাদের 
সভ্যদের নিমন্্রণও ছল। পরের দন সকালে যখন পাটনায় পেশাছলাম 
তখন মনে হইল সেখানে তো তার যায় নাই! সমস্ত তার গভর্নমেন্ট বাঁঝ 

বন্ধ কাঁরয়া 'দয়াছেন! তাহা হইলেও কেহ কেহ পাটনায় পেশীছিয়া 
গেলেন। সেখানে ওয়াক্ৎ কামাটর বৈঠকও আমরা কাঁরয়া লইলাম। 

সেই রান্রেই মহাত্াজীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছল। তাঁহার সঙ্গে সরদার 
বল্লভভাই ও অন্য কয়েকজন কংগ্রেসের প্রধান নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। 
এসব বৃত্তান্ত আমরা খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম, আর বুঝয়াছিলাম 
যে আমাদগকেও শীঘ্ৰই গ্রেপ্তার করা হইবে। তাই আমরা পাটনায় 
পেপছিয়াই ওয়ার্কং কামাটর কাজ শেষ কাঁরয়া লইলাম। সকলের জন্য 
নদেশ তৈয়ার করিয়া তাহা ছাঁপবার ব্যবস্থাও করিয়া দলাম। এ-সমস্ত 
কাজ শেষ করিয়া যখন প্রস্তৃত হইলাম, ততক্ষণে প্যালশ আসবার ইঙ্গিত 
পাইলাম, তখনও তাহারা সদাকত আশ্রম পর্য্ত আঁসয়া পেশছায় নাই, 
তবে আসতেছে বটে। আমরাও গ্রেপ্তার হইবার অপেক্ষায় থাঁকলাম। 
শ্রীযুক্ত রামদয়ালু বাবু, প্রফেসর আবদুল বার, আরও দুই একজন সদস্য 
কাজ শেষ করিয়া চলিয়া 'গয়াছলেন। 'ন্রহুতের কয়েকজন সদস্য 
দুপুরের স্টীমারে দীঘাঘাট পর্যন্ত আঁসয়াছলেন, কিন্তু জেল হইতে 
বাহিরে থাকিয়া কংগ্রেসের কাজ করিতে থাকব এই ধারণায় ওপারেই 
থাকিয়া গেলেন। | 

পুলিশ সপারিন্টেণ্ডেন্ট কয়েকজন সশস্ত্র সিপাই লইয়া আঁসয়া 
উপাঁস্থত! তাহারা আসিয়া আশ্রম ঘাঁরয়া ফৌলল। আমরা যে দুই চার 
জন আসিয়া বাঁসয়াছিলাম, তাহাদের তান জিজ্ঞাসা কারতে লাগিলেন, 
আমরা কি ওয়ার্কং কামাটর বৈঠক করিতেছি। আমরা স্পম্ট বাঁলয়া 
দয়াছলাম যে সে কাজ হইয়া গিয়াছে, অনেক সদস্য এখানে ওখানে চলিয়া 
গিয়াছে। তাহারা সরকারি বিজ্জপ্ত দেখাইল, তাহাতে কংগ্রেস কামাটি ও 
তাহার সকল শাখাই অবৈধ বাঁলয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। পুলিশ প্রথমে 
তো টোলফোন নিজেদের দখলে কারয়া বাঁসল। তাহার পরে রান্দ্ৰীয় 
পতাকার স্থানে নিজেদের ব্রিটিশ সরকারের-__পতাকা লাগাইয়া দিল। 
তাহার পর সেখানকার খানাতল্লাশী শুরু হইল। খানাতল্লাশশীতে কোনও 
'বশেষ বস্তু তো পাইল না। কিন্তু তাহাতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগিয়া গেল। 
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আমাদের সকলকে গ্রেপ্তার করা হইল; কিন্তু এখনও সেখানেই থাঁকলাম। 
বেলা প্রায় একটা কি দুইটা হইতে রান্র আটটা পর্যন্ত আগ্রা সকলে 
সেখানেই থাকিলাম। আশ্রম ও 'বিদ্যাপীঠের সব বাঁড়ঘর বাজেয়াপ্ত কাঁরয়া 
লওয়া হইল। বিদ্যাপীঠের যতজন ছাত্র ও শিক্ষক "ছলেন, সকলেরই 
চলিয়া যাইবার আদেশ হইল । শ্রীযুস্ত ব্রজাকশোর প্রসাদ, মথুরা প্রসাদ, 
কৃষ্বল্পভ সহায়, জগৎনারায়ণ বি. এস.ীস, আ'ম এবং প্রজাপাঁত 'মশ্রও 
গ্রেপ্তার হইলাম। রাত ৯টায় আমাদের বাকীপুর জেলে পেশছাইয়া দেওয়া 
হয়। নিজের 'নজের জনিসপন্র লইয়া আমরা সকলে পীলশের লরীতে চাঁড়য়া 
বাঁসলাম। পুলিশ সপাঁরিস্টেন্ডেন্টও সঙ্গে সঙ্গেই জেলে আসয়া পেশীছলেন। 
নিজের নিজের বাক্স বিছানা প্রভৃতি সব 'জাঁনসপন্র আমাদের নজেদেরই 
নামাইতে ও বাহতে হইল। সুপারণ্টেশ্ডেন্টের ইহাই ছিল আদেশ! 

রান্লে এক দগ্ধ ওয়ার্ডে, ঘাহা খাল রাখা হইয়াছিল, আমাঁদগকে 
বন্ধ কাঁরয়া দেওয়া হইল । িছাইবার জন্য কিছ কম্বল পাওয়া গেল। 
খাওয়ার জন্য বাজার হইতে ছু পুরী আঁনয়া দেওয়া হইল। সেখানে 
প্রত্রাবের এত দুর্গন্ধ যে আমরা সমস্ত রান্র শান্তিতে ঘমাইতে পারি 
নাই। বাজারের পুরীও এমন ছিল যে খাইতে ইচ্ছা হয় না। পরের দিন 
সকালে ইংরেজ 'সাঁভল সার্জন আসলেন, ইনিই ছিলেন জেলের সপারিন্টে- 
ণ্ডেন্ট। তানি বাললেন, আমরা ইচ্ছা কারলে নজেদের খাবার বাঁহর 
হইতে আনাইতে পাঁরি। আমরা জানাইলাম, জেলে যাহা কিছু পাওয়া 
যাইবে আমরা তাহাই খাইব। সকল কয়েদীরা যাহা পায় আমরাও সেই 
লোহার খাট ও সেই খাবার পাইলাম। আমরা তাহাই লইলাম। দুই দিন 
পরে গভর্নমেন্টের হুকুম আসিল যে আমরা আপার [ডভিসনের উচ্চ 
শ্রেণীর) কয়েদী রূপে পাঁরগাঁণত হইয়াছ। তখন হইতে স্বতন্ত্র কিছ; 
খাদ্য পাইতে লাগিলাম। পরের দিন হইতেই আমাদগকে অন্য এক 
ওয়ার্ডে লইয়া গিয়া রাখা হইল। জেলেই আমাদের 1বরুদ্ধে মকদ্দমা ও 
'বচার হইল। ব্রজীকশোরবাবূর পাঁচ মাস ও বাকি সকলের ছয় মাসের 
সাজা হইল। কয়েকাদন পরে আমাদের সকলকে হাজারিবাগ জেলে 
পাঠানো হইল। সেখানেই আমাদের মেয়াদ পূর্ণ হইল। 

আমরা তো গ্রেপ্তার হইয়া গেলাম, তাই বাহিরের আন্দোলনে কোনই 
অংশ গ্রহণ করিতে পারিলাম না; কিন্তু বাহিরের লোকেরা অনেক কিছ; 
কাঁরল। লর্ড উইিংডন দম্ভ করিয়াছিলেন যে দুই সপ্তাহে তানি সমস্ত 
ব্যাপার শেষ করিয়া দিবেন, কিন্তু এই আন্দোলনও প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া 
চলিতে থাঁকল। তখন তো লোকদের মধ্যে খুবই উৎসাহ ছিল। জানি 
না কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিল নূতন নেতা, যাহারা নিজের নিজের 
মতো কার্যক্রমও তৈয়ার করিয়া লইল এবং আইনভঙ্গের কাজ জোরে চাঁলতে 
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লাগল। আইনভঙ্গ করাও 1াশেষ কাঁঠন ছিল না। সরকারের 'দিকে 
সর্ব সভা, মাছল প্রভীত বারণ ছিল। এই আদেশের প্রাতবাদ হইতে 
লাগিল, সভা হইতে লাগিল, মাছিল বাহর হইতে লাগল। সভা ও 
মিছিলের উপর লাঠি চাঁলত, কোথাও কোথাও গুলীও চাঁলতে লাগল; 
তব্ এরূপ হইতেই থাঁকল। সমস্ত কংগ্রেস কামাটির বাঁড় ও আশ্রম 
সরকার বাজেয়াপ্ত ক:রয়া লইল। লোকে তাহার উপর চড়াও হইত, আর 
বীপুরের (ভাগলপুর) আশ্রমের উপর গত সত্যাগ্রহে যেমন বরাবর আক্রমণ 
হইত, অনেক আশ্রমের উপর এঁ ধরনের চড়াও হইতে লাগল। সদাকত 
আশ্রমের উপরও রোজ রোজ চড়াও হইত, এবং কাহাকেও বা গ্রেপ্তার করা 

হইত। বিশেষ করিয়া হামলা হইত এখানকার পতাকার উপর। যে দণ্ডের 
উপর 'ইউীনয়ন জ্যাক' লাগানো হইত, লোকে শেষ পর্যন্ত তাহা নামাইয়া 
তবে ছাঁড়ল। | 

এ ব্যাপার গভনমেণ্ট ৪ঠা জানয়ার তাঁরখে আরম্ভ কাঁরয়াছিলেন। 
অজ্পাঁদনের পরেই ২৬ জানূয়ার তারখে লোকে স্বাধীনতা দবস পালন 
করার সঙ্কল্প কাঁরল। এ দিন কয়েক জায়গায় গুলী চাঁলল। মতি- 
হারতে সেখানকার জেলা কাঁমাঁটর বাঁড়র সামনে যে-ময়দান, সেখানে বড় 
স্ভা হইল, তাহাতে সমস্ত গ্রাম হইতেও অনেক লোক আঁসয়াছিল। 
সেখানে গুলী চাঁলল, কয়জন মারাও গেল, কিন্তু লোকে তবু পালাইল না। 
আজও সেখানে শহীদদের নামে চত্বর তৈরী হইয়া আছে। শেষে যখন 
প্ালশের লোকে গুলী চালানো বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল, তখনও জন- 
সাধারণ সেখান হইতে নাঁড়ল না। রান্রে সেখানে থাঁকয়া লোকেরা সেই 
জায়গায় আটার লেচি পোড়াইয়া খাইল। পরের 'দন গ্রামের লোকেরা 
যেখানে ইচ্ছা চলিয়া গেল। মুঙ্গের জেলার তারাপুর ও বেগুসরাইয়েও 
অনেক লোক গুলীতে মারা পাঁড়ল। একজন ছান্র গুলী খাইয়া মারবার 
সময়ে এই কথা বাঁলল-_“আমি স্বরাজের জন্য মরছি, লোকমান্য তিলকের 
কাছে গিয়ে খবর দেব” বিহারে অনেক জায়গার লোকে এই ধরনের 
জ্রাহস দেখাইয়াছল। আবার ১৯৩০ সালের মত সারা প্রদেশের সমস্ত 
জেলখানা ভরিয়া গিয়াছল, পাটনা ক্যাম্পজেলও তাহাই। ১৯৩০ সালের 
সঙ্গে এবারকার প্রভেদ এই যে জেলের ভিতরে নিয়মের কঠোরতা আরও 
বাঁড়য়া গিয়াছিল। 'আপার ডাঁভসনে' অল্প লোককেই রাখা হইয়া- 
ছিল। এমানতেই তো বিহারে পূর্বেই এরূপ লোক কম ছিল: এবার 
তাহাদের সংখ্যা আরও কম হইয়া গেল। গভর্নমেন্ট যত তাড়াতাঁড় ও 
জোরের সঙ্গে আন্দোলন বন্ধ করিতে চাঁহয়াছিলেন, তাহা কাঁরতে 
পারলেন না, আন্দোলন চলিতেই থাঁকল। হাজারবাগে আমরা এ ভাবেই 
দিন কাটাইতে লাগিলাম। নূতন কথা এই হইল যে, এবার আমাদের কার- 
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খানায় যাওয়ার অনুমাত পাওয়া গেল না; কারণ বোঝা গিয়াছিল যে, 
সেখানকার সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে আমাদের পাঁরচয় হইবে, এবং আমরা 
তাহাঁদগকে 'বিগড়াইয়া দিব বা ফুসলাইব। এইজন্য এবার আমরা এ 
ধরনের কিছ? কাজ কাঁরতে পারলাম না; ?কন্তু অনেক সুতা কাটা হইল। 
ধমগ্রন্থ খুব পড়া হইল-কোরান শাঁরফ, বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ, বাইবেল 
ইত্যাদও পাঁড়লাম। 

এবারের জেলযান্রায় এক অদ্ভূত ঘটনা হয়। শ্ীমহামায়াপ্রসাদ ছিলেন 
একজন খুব স্বাস্থবান ষফূবক। তিনি অনেক কসরত ইত্যাঁদ কারতেন। 
আমাদের খাওয়া-দাওয়া দেখা-শোনার ভার তাহারই জিম্মায় ছিল। এাপ্রল 
মাসে একাঁদন খুব গরম পাঁড়য়াছিল, দুপুর বেলায় তান রান্নাঘর হইতে 
আঁসলেন। শরীর কিছ? দুর্বল হইয়া িয়াছিল, সকলে মনে কাঁরল 
বাঁঝ সাধারণ ব্যাপার। পরের দন হইতে আস্তে আস্তে তাঁহার কথা 
বন্ধ হইতে লাগিল। দিনের বেলায় তাহা এভাবে বন্ধ হইয়া গেল যে 
আ-আ উ*উ* পযন্ত কাঁরতে পারতেন না! যাহা কিছ? বাঁলবার, সব 
'লাঁখয়া বুঝাইতেন। কথা শুনিতে ও বুঝতে পাঁরিতেন, কিন্তু বাঁলতে 
পারতেন না। সেখানকার ডান্তার ও সিভিল সার্জন দোখিলেন ও পরাঁক্ষা 
করিলেন, কিন্তু কিছু করিতে পারলেন না। তাঁহার মেয়াদ শেষ হইয়া 
আঁসয়াছিল। এইজন্য তাঁহাকে ম্যান্ত দেওয়া হইল। কাঁলকাতায় তাঁহার 
চাকংসা করানো হইল। সেখানকার ডান্তার-কাঁবরাজ হাজার চেম্টা কারয়াও 
তাঁহার গলার স্বর বাহির কারতে পারল না। সকলে বাঁলত যে কণ্ঠ- 
নলীতে কোনও দোষ নাই, তবু স্বর বাহর হইতেছিল না। এই ঘটনা 
প্রায় দুই বৎসর ধাঁরয়া থাঁকল। ১৯৩৪ সালে যখন ডাঃ আনসার ইউ- 
রোপে গেলেন, তানও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। সেখানে ভিয়েনাতে (আস্ট্রয়া) 
এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা করেন। তাহাতে দুই-এক সপ্তাহের মধ্যেই গলার 
স্বর কিছু কিছ বাহর হইতে লাঁগল। কয়েকাঁদন পরে একেবারে সুস্থ 
হইয়া তান দেশে 'ফাঁরয়া আঁসলেন। এখন তাঁহার গলার স্বর আগের 
মত হইয়া গেল। বড় বড় সভাতেও তিনি বন্তৃতা করতেন আর তাঁহার 
কণ্তধনি সকলের কাছে পেশছিত। 

এইভাবে সর্বত্র আইনভগ্গ চলতোছিল, এমন সময় কংগ্রেসের আঁধবেশন 
লইয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘাঁটল। উপরে বাঁলয়াছ, এবারে ব্রিটিশ সরকার 
৪ঠা জানুয়ারি তাঁরিখেই গ্রেপ্তার করা আরম্ভ করিলেন। কংগ্রেসের 
বার্ষক আঁধবেশন মার্চ মাসে হইবার কথা 'ছিল। উীঁড়ষ্যার লোকেরা 
কংগ্লেসকে নিমন্্রণ করিয়াছিল। যখন একে একে গ্রেপ্তারের পালা শুর 

হইয়া গেল, তখন সেখানকার লোকেরাও গ্রেপ্তার হইল। বিহার ও ডীঁড়ষ্যা 
একই প্রদেশে যুত্ত ছিল। তাই সেখানকার প্রধান প্রধান কংগ্রেসকমীঁ 
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যাহারা আপার িভিসনে ছিলেন, তাঁহারা হাজারিবাগেই আসলেন, আর 
আমাদের সকলের সঙ্গেই থাঁকলেন। এখন তো আর ডীঁড়ষ্যায় আঁধবেশন 
হইবার কথা ছিল না; ?কন্তু যাহারা বাঁহরে ছিল তাহারা ভাবল যে আঁধ- 
বেশন মার্চ মাসে কোথাও না কোথাও অবশ্যই কাঁরতে হইবে। গভর্ন- 
মেন্টের 'স্থিরসংকজ্প যে-কোনও প্রকারেই আঁধবেশন করিতে দেওয়া হইবে 
না। লোকেরা স্থির কারল যে আঁধবেশন হইবে দিল্লীতে । তাহার জন্য 
দনও স্থির কাঁরয়া ঘোষণা কারয়া দেওয়া হইল। পাঁণ্ডত মদনমোহন 
মালব্য সভাপাঁত হইবেন, তাহাও ঘোষণা করা হইল। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে 
বহু লোক কোন না কোন উপায়ে নীর্দস্ট দনের পূর্বেই 'দল্লীতে 
পেশছিয়া যেখানে সেখানে থাঁকয়া গেল। লোকেরা ইহাও ঘোষণা কাঁরল 
যে, নাঁদর্স্ট দনে বেলা দশটায় ঘণ্টাঘরের সামনে চাঁদনীচকে আধবেশন 
হইবে । মালব্যজী দিল্লী রওনা হইলেন। তান সোজা রেলে দিল্লী 
পর্যন্ত গেলেন না, রাস্তা হইতে কোথাও মোটরে উীঠয়া গেলেন। গাঁজয়া- 
বাদ ও 'দল্লীর মাঝখানে তাঁহাকে গ্রেপ্তার কাঁরয়া লইয়া গেল। এ-খবরও 

লোকে পাইল। ঠিক আঁধবেশনের দিন ভিতরে ভিতরে এই খবর চালাইয়া 
দেওয়া হইল যে চাঁদনীচকে আঁধবেশন না হইয়া, নয়া দিল্লীতে কোথাও 
হইবে। এ-খবর এমনভাবে ছড়াইয়া পাঁড়ল যে পুলিশও ইহা 1ব*বাস কারিল। 
এইজন্য সেইীদন পুলশের আয়োজন হইয়া রাঁহল অন্য স্থানে, চাঁদনচকে 
নয়। যথাসময়ে বাহর হইতে আগত প্রাতিনাধগণ, যাহারা ঘণ্টাঘরের 
পাশে আলতে গাঁলতত যেখানে সেখানে ছিলেন, তাঁহারা চারাঁদক হইতে 
বাহরে আসলেন। তাঁহারা ঘণ্টাঘরের সামনে রাস্তার মাঝখানেই জমায়েৎ 
হইলেন। কংগ্রেসের নিয়মান্সারে মনোনীত সভাপাঁতর অন.পাঁস্থাততে 
আমেদাবাদের এক মিলের মালিক শেঠ রণছোড়দাসকে সভাপাঁত 'নর্বাচিত 
করা হইল। তাঁহার সখাক্ষপ্ত আভভাষণ হইল। এক সময়োপযোগী 
প্রস্তাব বিধিমত উপাঁস্থত করা হইল এবং সকলে তাহা মঞ্জুর কাঁরলেন। 
এইসব হইতেছিল এমন সময়ে পীলশ খবর পাইয়া গেল। ঘোড়সওয়ার 

প্দীলশ ও লারতে চাঁড়য়া অন্যান্য দল আসিয়া পেশীছিল, আর উপস্থিত 
লোকদের লাঁঠ দয়া ছন্রভঙ্গ কাঁরয়া দিল। কন্তু তাহার পূর্বেই সব 
কাজকর্ম শেষ হইয়া 'গিয়াছিল। এই খবর সংবাদপন্রে ছাপা হইল। 
লোকদের ইহাতে খুব ফার্তি হইল। ঘটনাক্রমে শেঠ রণছোড়দাসকে গ্রেপ্তার 
করাও হয় নাই।' জান না, সত্যই এঁ নামের শেঠ সভাপাঁত হইয়াছিলেন, 
না তাঁহার নাম এমাঁনতেই ঘোষণা করা হইয়াছিল। কিন্তু একথা ঠিক যে 
এই আঁধবেশন কংগ্রেসের বিধিমত আধবেশনের মধ্যে পারগাঁণত হয় নাই। 
অন্যান্য অধিবেশনের সভাপাঁতিদের মতো ইহার সভাপতিকে 'নাঁখল ভারতীয় 
কংগ্রেস কমিটির আজীবন সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয় নাই! 



সরকার চণ্ডনশীতি ৪৫৩ 

এবার দেশ কংগ্রেসের সঙ্গে পুরাপ্নার চিয়াছে। গ্ভনমেন্ট গত- 
বারই দৌখয়াছিল, টাকার মার খুব লাগে বৌশ। এইজন্য এবার বড় বড় 

অঙ্কের জাঁরমানা ধার্য হইল। কংগ্রেসের সমস্ত সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত কাঁরয়া 
লইয়া গেল। কংগ্রেসের নিজস্ব বাঁড় তো কোথাও ছিলই না, ব্যাত্কে 
কংগ্রেসের হিসাবে যাহা কু জমা ছিল তাহাও বাজেয়াপ্ত হইল। কিন্তু 
গ্রভনমেন্ট, কংগ্রেসের অনেক ক পান নাই। গ্রভনমেন্ট ও অন্যলোকেরা 
খুব ভুল করিয়াছিল, ভাঁবয়াছিল কংগ্রেসের নিকটে অনেক টাকা আছে, 
আর সেই টাকার জোরেই কাজ করাইয়া লয়। ১৯২১ সালে কংগ্রেস এক- 
বার বস্তর টাকা জমা করিয়াছল। তাহার অনেক অংশই রাম্দ্ৰীয় শিক্ষা 
ও খাঁদতে খরচ হইয়া গেল। এ-ছাড়া কংগ্রেসের সংগঠনেও খরচ হইল। 
তাহার পর কংগ্রেসের সকল প্রদেশের কাঁমটগাল নিজ নিজ প্রয়োজন 
অনুসারে খরচের জন্য টাকা জমাইত। সেই টাকার পরিমাণ বড় বোঁশ 
হইত না। যাঁদ কংগ্রেসের সামনে কোন অভাব আসিয়া জুটিত তখন 
তাহার জন্য তখন তখন অর্থ সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু কংগ্রেসের কোনও 
কমিটির কাছে বোশ টাকা জমা থাঁকত না। হ্যাঁ যেখানে সেখানে ছোট 
ছোট বাঁড় কংগ্রেসের হইয়া গিয়াছিল। তাও স্থানীয় লোকদের তখন 
তখানি সংগৃহীত পয়সা হইতে তোর করা হইয়াঁছল। কন্তু একথা ঠিক 
যে যখন যেমন প্রয়োজন, লোকের কাছ হইতে পয়সা পাওয়া যাইত। যেখানে 
কংগ্রেসের কাজ ভাল- কমঁদের প্রাত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে,-এবং লোকদের 
কাছে পয়সা আছে, সেখানে বোশ পয়সা পাওয়া যাইত; কিন্তু যেখানে 
ইহাদের কোনও একটার অভাব আছে, সেখানে তাহা কম পাওয়া যাইত। 

গান্ধীজীর 1াব*বাস ছিল, আর তান সেই নীতি অনুসারে চালতেনও 
বটে যে, সাধারণ প্রাতিজ্ঞানের 'নজের খরচের জন্য অর্থসংগ্রহ কারয়া জমা 
রাখা উচিত নয়; প্রয়োজনমত পয়সা জমা কাঁরয়া কাজ চালানো উীচত। 

তাহাতে এ প্রাতিজ্ঞান যাঁদ ঠিকমত কাজ না করে, তবে জনসাধারণের প্রীত 
হারাইবে, আর পয়সাও পাইবে না। এইরূপে এ প্রাতিষ্ঠানকে বাঁচয়া 
থাকতে হইলে সাধারণের উপর নির্ভর কারতে হইবে, আর 'নজের কর্তব্য 
ঠিক ঠিক 'িবাহি কাঁরতে পারলে তবেই বাঁচয়া থাকিতে পাঁরবে। আমার 
আঁভক্তায়, এ-কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। 
আমাদের প্রদেশ দরিদ্র; বড় বড় জমিদারদের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক নাই 
বলিলেই চলে। কিন্তু যখন কোনও প্রয়োজন উপাস্থিত হয়, মধ্যাবস্ত 
শ্রেণীর লোকেরা প্রয়োজনমত আমাঁদগকে টাকাকাড় 'দয়াছে। স্বীকার 
কার, অর্থসংগ্রহে আমাদের অনেক শান্ত ও সময় যায়, আর যাঁদ এঁ চিন্তা 

পাঁর। কাজ কারবার লোক আছে িস্তর-যাহাদের ভাল বুদ্ধিশুদ্ধি 



৪৫৪ আত্মকথা 

আছে, এবং যাহারা কংগ্রেসের কথা সত্য সত্য মাঁনয়া চলে। ?কন্তু টাকা 
পয়সা কম বাঁলয়া আমরা তাহাঁদগকে আশ্রমে থাকবার জন্য পর্যন্ত খরচ 
দিতে পারি না, তাহাদের ছেলোপলে আর বাঁড়র লোকদের কথা আর ক 
বালব ঃ অনেকে তো এই কারণে বাধ্য হইয়া কখনও কখনও 1নজের 
আহার্য সন্ধানের 'ফাকরে কংগ্রেসের কাজ হইতে সাঁরয়াও দাঁড়াইয়াছে। 
এইসব সত্বেও আম মনে কার যে অর্থভাবে আমাদের কাজ কখনও বন্ধ 
হয় নাই। একাঁদক দয়া আমাদের দারিদ্র আমাদের সাহায্যও কারয়াছে। 

গাঁরব প্রদেশের প্রাদৌশক কামাট গাঁরব থাকয়াই সেখানকার জনসাধারণের 
প্রাতানাধত্ব কারতে পারে। এই কারণে আম ইহাও স্বীকার কার যে 
আমরা িজেদের প্রদেশের সত্যকারের প্রাতানাধ হইয়া কজ কাঁরয়াছ। 

আম এক প্রয়োজনীয়_অথচ অপ্রাসাঁঙক-াবষয়ের আলোচনায় 
ভাঁসয়া গিয়াছি! যাহা হউক, আমাদের প্রদেশে গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের 
দরুণ বোঁশ টাকা পায় নাই। কিন্তু আমাদের সব বাঁড়ই বাজেয়াপ্ত হইয়া 
গিয়াছিল। যখন ফাঁরয়া পাইলাম, অনেকগুলিরই অবস্থা খারাপ হইয়া 
গয়াছল। 

গভনমেন্ট এবার কংগ্রেস অথবা তাহার কোনও কমাঁকে আর্ক বা 
অন্য কোনও প্রকারের সাহাধ্য প্রদান করা দণ্ডনীয় অপরাধ কারয়া ?দলেন। 
কয়েকটা নূতন আঁভন্যান্স চালানো হইল, সাধারণত অন্যান্য দেশে ঘুদ্ধের 
সময়েই সে-সব প্রবাতিত হয়। এই কারণে আমাদের যে-সব কর্ম বাঁহরে 
থাকিয়া কাজ চালাইতোছলেন, তাঁহাদের জন্য বহস্থানে ভাড়া 1দয়াও বাঁড় 
পাওয়া যায় নাই। তাড়াতাঁড় যানবাহনও পাইতেন না। অত্যন্ত ভীতি 
সণ্চাঁরত কারবার চেম্টা করা হইল। কন্তু কাজ বন্ধ হইল না; কারণ 
জনসাধারণ সর্বদা সাহায্য কারতে লাঁগল। তাহা ছাড়া, এমন চয়েকজন 
লোক ছিলেন যাঁহারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কামাটর কাষলিয় নজেদের 
হাতে রাঁখয়া সমস্ত দেশে মাঝে মাঝে আদেশ পেশছাইতেন এবং সকল 
স্থানের কাজকর্ম কিভাবে চলিতেছে তাহার খবর লইতেন। 

এইভাবে, যাঁদও কংগ্রেস অবৈধ প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করা হইয়া গিয়াছিল, 
না ছিল তাহার ঘর, না ছিল কাষলিয়, না পয়সা, না সভ্য বা কর্ন তাহা 
হইলেও, যেমন কোনও গুপ্ত স্থান হইতে প্রচুর পারমাণে জল আসতেই থাকে, 
তেমাঁন কংগ্রেসের কার্ক্রমও কোনও গপপ্তস্থান হইতে বাঁহর হইয়া আসিত, 
আর তাহা পালন কারবার জন্য কমাঁও যথাস্থানে যথাকালে আসিয়া জুটিত। 
লর্ড উইলিংডনের সেই অহঙকারপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী যে কংগ্রেসকে 'তিনি 
দুই সপ্তাহে শেষ করিয়া দিবেন তাহা পূর্ণ হইল না। হাজারবাগ জেলের 
1ভতর এতখাঁন কড়াকাঁড় ছিল যে খাঁ আবদুল গফর খাঁ ও খাঁ সাহেব এ 
জেলেই ছিলেন, অথচ আমাদের. সঙ্গো তাঁহাদের একবারও দেখা হয় নাই। 
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ছয় মাস কাল কারাদণ্ড ভোগ কাঁরয়া হাজারবাগ হইতে ম্যান্ত পাইলাম। 
কয়েক ঘণ্টার জন্য আমাকে হাজারবাগ শহরে থাকতে হইল। সেই সময় 
আমার জোরে কম্প দিয়া জবর আসিল। আমাকে খাঁনকটা সময় থাঁকয়া 
যাইতে হইল। একটু সুস্থ হইয়া যখন পাটনায় আসলাম তখনও রোগীই 
ছিলাম আর দুর্বল তো যা ছিলাম তাহা সামা ছাড়াইয়া। একট ভাল 
হইয়া বাঁহরের অবস্থা জানিতে পারলাম। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস 
কাঁমাটর কার্যকতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আমাদের প্রদেশেরও যাঁহারা 
বাহরে ছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইল। আমাকে দিয়া যাহা কিছু 
হইতে পারে সেই সাহায্যও আমি কারলাম; কিন্তু কাজ চালাইবার ভার 
আমি নিজের হাতে রাখলাম না, যাহারা চালাইতোছিল তাহাদের হাতেই 
রাখিলাম। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাজেই আমি বেশ আকৃষ্ট 
হইতাম এবং সময় দিতাম। আম কাশীতে পাণ্ডত মালব্যজীর সঙ্গে 
গিয়া দেখা করিলাম আর সেখানে কয়েকদিন ধারয়া থাঁকলাম। আবার 
বোম্বাই ও কিকাতাতেও গেলাম। সবন্ধ,কমীদের সঙ্গে দেখা কাঁরলাম 
এবং অর্থসংগ্রহে যথাসাধ্য তাহাদের কিছ; সাহায্য কাঁরলাম। 

আমি স্বীকার করিতাম যে আমার বাহিরে থাকা উচিত নয়, এবং 
ভাঁবয়াছিলামও যে সুযোগ পাইলেই আবার জেলযান্রা কারব। ইহার 
মধ্যেই একাঁদন সংবাদপন্রে মহাত্মাজীর অনশনের কথা পাঁড়লাম। যোদন 
বোম্বাইয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা কাঁরয়া চাঁলয়া যাই, সেইাদন হইতে 

তাঁহার কোনও খবর আম পাই নাই। কিন্তু গভরননমেন্টের সংখ্গ তাঁহার 
কিছুদিন হইতে পন্ন-ব্যবহার চালতোছিল। পূরে বালয়াছি, গোলটোবল 
কনফারেন্সে তান অস্পৃশ্যদের জন্য স্বতন্ত্র নিবচিনক্ষেত্র রাখার বিরুদ্ধে 
প্রাণপণ তীর আপান্ত করিয়াছিলেন। 'মঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার 
মীমাংসায় পৃথক নিবচিনক্ষেত্র স্থাপন করিবার কথা বাঁলয়া দিয়াছিলেন। 
মহাত্মাজী সেই বন্তুতার কথা মনে করাইয়া দিয়া বলিলেন, যাঁদ গভনমেন্ট 
এই "সিদ্ধান্তের পাঁরবর্তন না করেন তবে তান আমরণ অনশন কাঁরবেন, 
এবং সেইজন্যই গভনমেন্ট রাজ না হওয়ায় তান অনশন আরম্ভ করিয়া 
দিলেন। উভয়ের মধ্যে যে-সব পরু চলিয়াঁছল সরকার তাহা প্রকাঁশত 
এ আর তাহা প্রকাশিত হওয়ামাত্ত সমস্ত দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি 
ত্ ] 

মহাতআ্বাজঁ ছিলেন যারবেদা জেলে। আম খবর পাইয়াই বোম্বাইয়ে 
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গেলাম। পূজনীয় মালব্যজণও আনিয়া পেশীছলেন। ভাগ্যবশে শ্রীরাজা- 
গোপালাচারী বাহরে ছিলেন, তিনিও আঁসলেন। আরও যে-সমস্ত লোক 
বাহরে ছিলেন, তাঁহারাও বোম্বাই আঁসয়া পেশছিলেন। মহাতআ্াজীর 
অনশন বন্ধ কারবার চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু কবে মহাত্মাজী তাঁহার 
প্রীতজ্ঞা ভঙ্গ কাঁরয়াছেন! মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের 'সদ্ধান্তের মধ্যে একটা 
কথা ইহাও ছিল যে এ সদ্ধান্ত ততাঁদন বলবৎ থাকিবে যতক্ষণ না 
সিদ্ধান্তের সঙ্গে যাহাদের সম্বন্ধ, সেইরুপ সকল জাতির লোকেরা ানজে- 
দের মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে, তাহাদের স্থানে অন্য কোনও কথা স্থির কাঁরয়া 
ফেলে । স্বভাবতই লোকদের এহীঁদকে দৃষ্টি গেল। এখনও চেস্টা চাঁলতে 
লাগল যে অস্পৃশ্য শ্রেণীদেরই রাঁজ করাইয়া স্বতন্ত্র নিবচিন ক্ষেত্র হইতে 
নন্কাতি পাওয়া যায়। বোম্বাইয়ে ডন্তর আম্বেদকর থাঁকতেন। সরকার 
তাঁহাকেই অস্পৃশ্যদের নেতা কাঁরয়া গোলটোবিল কনফারেন্সে পাঠাইয়া- 
গছলেন। তাঁহার সঙ্গে কথা হইতে থাঁকল। দুই এক দন কাটিয়া গেল, 
তব কোনও কথা ততক্ষণ মীমাংসা হইতে পারিল না যতক্ষণ গান্ধীজীর 
ীনকট সম্মাত লওয়া না হয়। ইহার মধ্যে অস্পৃশ্য শ্রেণীদের মধ্যেও সাড়া 
পাঁড়য়া গেল; কারণ অস্পৃশ্যতা নিবারণে গাম্ধীজী অনেক কাজ কাঁরয়া- 
ছিলেন। উন্ত শ্রেণীর লোকেরা দোঁখতে লাগল যে যাঁদ এই কারণে ইহার 
মৃত্যু হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের এই কলঙ্ক আর মিটবে না। 

গান্ধীজী যেজন্য স্বতন্ত্র নিবচিনক্ষেত্রের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ করেন সেই 
কারণও কেহ কেহ বুঝিয়াছল। গান্ধীজীর কথা এই ছল যে অস্পৃশ্য 
শ্রেণীরাও হিন্দু; তবে কোনও কারণে সমাজে এইরুপ প্রথা চাঁলয়া 
আসিয়াছে যে, হন্দূজাতির অন্যান্য শ্রেণীরা তাহাদের আজ অস্পৃশ্য বাঁলয়া 
মনে করে। তিনি নিজে এই অস্পৃশাতাকে হিন্দুধর্ম ও হিন্দসমাজের 
কলঙ্ক বলিয়া মনে করেন এবং ইহা দূর কাঁরয়া দিতে চাহেন। এমানতে 
তো যে অস্পৃশ্য সে খম্টান বা মুসলমান হইয়া হিন্দুসমাজ ও হন্দধর্ম 
হইতে পৃথক হইয়া একেবারে তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে, এবং 
যাঁদও সেখানেও কিছ দূর পযন্ত অস্পৃশ্য থাঁকয়াই যায়, তথাপি সে 
হন্দুদের পক্ষে আর অস্পৃশ্য নয়। এইজন্য এই প্রশ্ন তাহাদের সম্বন্ধেই 
হয় যাহারা 'হন্দ্ থাঁকয়া যায়। গান্ধীজী মনে কারতেন যে রাজনৌতিক 
নিবচিনের জন্যও যাঁদ স্বতন্ত ক্ষেত্র হয়, তবে তো তাহা হইবে এক নতন 
অস্পৃশ্যতা, আর যেখানে অস্পৃশ্যতা দূর না কারবার চেম্টা হইতেছে ও 
যেখানে ইহার অন্যরূপ দূর হইতেছে সেখানে ইহা তাহার এক নৃতন রুপ 
ও কারণ হইয়া ঘাইবে। অস্পশ্যদের শাক্ষিত নেতারা ইহা স্বীকার করেন 
যে, যখন সমস্ত অধিকার নিবচিনের জোরেই হইবে, তখন তাহাদেরও 
নিজেদের সংখ্যানুষায়ী শন্তি লাভ করা চাই, আর তাহাও পূরাপ্ার লাভ 
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কারবে যখন তাহাদের নিবচিনক্ষেত্র পৃথক হইবে। এইজন্য গোলটোবল 
কনফারেন্সে ডাঃ আম্বেদকর ইহার উপর জোর 1দয়াছলেন। 

বোম্বাই ও পুণার মধ্যে কেহ কেহ দৌড়ঝাঁপ কারতে লাগিলেন, 'কল্তু, 
ইহাতে বড়ই অস্বীবধাবোধ হইত। এইজন্য সকলে, ঘাঁহাদের এবিষয়ে 
কিছু করণীয় ছিল, পুণাতেই চলিয়া গেলেন। ডাঃ আম্বেদকর ও তাঁহার 
কয়েকজন সঙ্গীও পুণাতে গেলেন। সেখানে দুই-তিন 1দন ধাঁরয়া কথা- 
বাতাঁ চাঁলল। মহাতআ্মাজীর সঙ্গেও জেলে দেখা করার অনূমাত পাওয়া 
'গয়াছল। সেখানে ফটকের কাছেই এক ছোটখাটো ওয়ার্ডে গান্ধীজীর 
সঙ্গে দেখা হইত, সেখানে এক আম গাছের নীচে তাঁহার চৌক থাঁকত। 
শ্রীযন্ত রাজাগোপালাচার, পাঁণ্ডত মালব/জী, শ্রীযুক্ত ঠরুর বাপ্পা, শেঠ 
ঘনশ)মদাস বিড়লা, স্যর পুরুবোত্তমদাস ঠাকুরদাস প্রভীতি অনেক কছ 
কারয়াছিলেন। ডাঃ আম্বেদকর, ডাঃ সোলা?ঙ্ক প্রভাতও তাঁহাদের 1দক 
হইতে বরাবর কথাবাতরি সময় একসঙ্গে ছিলেন। দিনের পর দন যাইতে 
লাগল, আমিও আস্থর হইয়া পাঁড়লাম; কারণ কথাবাতয়ি গান্ধীজীর পুরা 
পারশ্রম হইত, আর আম ভয় পাইতাম যে তান এত পাঁরশ্রম কাঁরয়া 
বোঁশ দিন পর্যন্ত অনশন সহ্য কাঁরতে পারবেন না। কথাবারতা যখন 
হইত, তখন আঁমও উপাঁস্থত হইতাম; কিন্তু নিজের প্রকীত অনুসারে 
কথা খুব কম বাঁলতাম। একাঁদন 'সন্ধ্যায় গান্ধীজী ডাঃ আম্বেদকরের 
সঙ্গে অনেক কথা বাঁললেন এবং তাঁহাকে এ-বিষয়ে মর্মস্পশন ভাবে 
অনুরোধও করিলেন। কথাবাতাঁ স্থির হইয়া গেল। প্রধান শর্ত ইহাই 
ছল যে, স্বতন্ত্র নির্বচনক্ষেন্র থাকবে না, তাহার বদলে নিবচিনের পদ্ধাতি 
এই হইবে যে নিধধারত সংখ্যার মধ্যে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের জন্য স্থান 
রক্ষিত থাকবে, নিবচিনের সময় অস্পৃশ্য ভোটদাতাঁদগের অধিকার থাকবে 
যে প্রত্যেক স্থানের জন্য চারজন প্রার্থীকে মনোনীত কারিতে পারিবে; 
চারজনের বোঁশ প্রার্থা হইলে শুধু তাহাদেরই ভোট হইতে চারজনই 
বাঁছয়া লইতে পারবে, আর এই চারজনেরই প্রার্থত্ব স্থর থাকবে; চার- 
জনের নামে ভোট লওয়া হইবে এবং অস্পৃশ্য ও সবর্ণ সকল হিন্দুই ভোট 
দবে, সবচেয়ে বোঁশ ভোট যে পাইবে সেই 'নর্বাচিত হইবে। এই ব্যবস্থা 
দশ বংসর পর্ধন্ত চাঁলবে, তাহার পরে আবার এ-ীবষয়ে বিচার করা হইবে । 
মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের মীমাংসায় অস্পৃশ্যেরা যত জায়গা পাইয়াছিল তাহার 
সংখ্যা অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হইল। তাহাদের সংখ্যার অনুপাতেই 
বাড়ানো হইল। এই সমস্ত কথা 'স্থর হইয়া গেল, অমান প্রধানমন্তী মিঃ 
ম্যাকডোনাল্ডের নিকট তার পাঠানো হইল। তান এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
কাঁরলেন, এবং তাঁহার নিজের যে সিদ্ধান্ত তাহা ইহার অনুযায়ী বদল 
করিলেন। 
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এতসব হইয়া গেলে গান্ধীজীর অনশনের আর কোনও কারণ থাঁকিল 
না। তাই তিন অনশন ভঙ্গ করিলেন। এই সমাধানে আমরা খুব খুশি 
হইলাম। রাজাজী ও ডাঃ আম্বেদকর নিজেদের মধ্যে কলমের অদলবদল 
কাঁরলেন। রাজাজীর ইচ্ছাতেই তাহা হইল; কারণ তান খুবই খ্দাঁশ 
হইলেন। 'বিলাত হইতে উত্তর আসিতে বোঁশ দোর হইল না, হয়তো ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যেই মঞ্জার আসিয়া গেল। কিন্তু এই চাব্বশ ঘণ্টাও আমাদের 
পক্ষে কাটানো কঠিন হইয়াছিল। এীদন সকাল হইতেই আমরা সকলে 
ক্লান্ত শ্রান্ত 'ছলাম। হইতে করিতে দুপুরবেলা হইল। বাঁঝলাম যে 
উত্তর আঁসয়া গিয়াছে এবং তাড়াতাঁড় জেলে 'গয়া উপাস্থিত হইতে 
হইবে। এীদন বিশ্বকাঁব রবীন্দ্রনাথ পুণায় আঁসয়া পেশীছলেন। 'তাঁন 
গান্ধীজীকে দেখিবার জন্য রওনা হইয়াছিলেন। সেপরন্ত মীমাংসা 
হওয়ার খবর তিনি পান নাই। পুণা পেশছিয়া তবে তিনি এ-সংবাদ 
পাইলেন। তিনি ঠিক সেই সময়ে জেলে পেপীছিলেন ঘখন মঞ্জযারর খবর 
সেখানে সবে আসিয়াছে আর গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গ কারবার সময়ও 
উপস্থিত হইয়াছে। সে বড়ই শুভ মুহূর্ত। প্রার্থনা করা হইল। গুরু- 
দেব এক সুন্দর গান গ্রাহলেন এবং আশাবাদ দিলেন। তাহার পর 
গান্ধীজনী কমলালেবুর রস খাইয়া উপবাস শেষ কারলেন। সারা দেশময় 
আনন্দের ঢেউ ছড়াইয়া পাঁড়ল। অস্পৃশ্যতাব্জনের প্রবল প্রবাহ আসল। 
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রাজনৈৌতিক প্রশ্নের একটা কিছ; মীমাংসা হইলেই গান্ধীজী সন্তুষ্ট হইবার 
পাত্র নহেন। তাঁহার হৃদয়ে তো অস্পৃশ্যতা পোড়াইয়া ফোলবার জন্য 
আগুন দাউ দাউ কাঁরয়া জলিতেছিল। সে আগুন শুধু 1নর্বচিনে 
অস্পৃশ্যদের একটা কিছু সরাঁক্ষত স্থান পাইলেই নেভে কি কাঁরয়া? 
এ-সব প্রশ্ন ততদিন পযন্তি উঠিতেই থাকিবে যতাঁদন তাহাদের সঙ্গে 
অস্পৃশ্যতার ব্যবহার হইতে থাকবে, আর হিন্দ:জাতি তাহাঁদগকে মনুষ্য 
শ্রেণী হইতে একপ্রকার পৃথকই মনে কাঁরতে থাঁকবে। এইজন্য তানি ইহাও 
চাঁহিতোছলেন যে ইহাকে 'ির্মূল কাঁরবারও যাঁদ উপায় করা যায়। সেখান 
হইতে বোম্বাইয়ে আসিয়া এক প্রকাণ্ড সভা হইল, সেখানে হিন্দুদের তরফ 
হইতে প্রতিজ্ঞা করা হইল যে অস্পৃশ্যতা দূর কারবার জন্য তাহারা পর্ব 
প্রকার চেম্টা কারবে। এই কাজ চালাইবার জন্য এবং অন্যভাবে অস্পৃশ্যদের 
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সেবা করিবার জন্য এক প্রতিষ্ঠান স্থাঁপত করা হয়। গান্ধীজী এই সময়ে 
'অস্পৃশ্য' শব্দটার বদলে হরিজন" শব্দের ব্যবহার আরম্ভ কারয়া দিলেন। 
এইজন্য এ প্রাতষ্ঠানের নাম 'হরিজন-সেবক-সংঘ' রাখা হইল । তাহার 
সভাপাঁত হইলেন শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা, আর মল্তী বা সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
অমৃতলাল ঠন্ধর, যাঁহকে লোকে ভালবা সয়া 'ঠন্ধর বাপ্পা" বাঁলয়া ডাকে। 
এ প্রাতচ্ঠান এখনও ভালভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে । সমস্ত দেশে উহার 
বিস্তর শাখা স্থাঁপত হইয়াছে । ঠনক্কর বাপ্পার পায়ে যেন চাকা বাঁধা! 
[তিনি বৃদ্ধবয়সেও সমস্ত দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, সর্বত্র হারজনদের 
সাবিধা ও শিক্ষার চেস্টা করিয়া সর্বপ্রকারের সেবা কাঁরয়া যাইতেছেন। 

এ সময় ইহাও মনে হইল যে অস্পৃশ্যতা দূর কারবার এক সংস্পম্ট 
পদ্ধাঁত, যাহা সকলে বুঝতে পারে এবং নীজের চোখে দোখতে পারে, 

তাহা হইবে, মন্দিরে যেখানে যেখানে তাহাদের প্রবেশ নিষেধ আছে সেই 
সেই স্থানে তাহাঁদগকে প্রবেশ করানো; অন্য হিন্দুদের জন্য যেমন মন্দির 
দবার উন্মুক্ত হয় তাহাদের জন্যও সেইর্পই মন্দির দ্বার খোলানো। এই- 
রূপে, সাধারণের কূয়াতে তাহাদের জল ভরিবারও আঁধকার হওয়া চাই। 
যেখানে অন্যান্য হিন্দু যাইতে পারে, বাঁসতে পারে, সেখানে যাইবার বাঁস- 
বার আঁধকার তাহাদেরও অনায়াসে পাওয়া চাই। গান্ধীজীর উপবাসের 

আরম্ভ কাঁরল এবং তাহাদের অন্যান্য আধকারও অনেক স্থানে স্বীকার 
করিল। কিন্তু এত বড় দেশের পক্ষে এইরূপ স্থানের সংখ্যা এখনও ছল 
আত অঙ্প। এই উৎসাহের অন্যতম ফল হইল, বোম্বাইয়ের সভার পরে 
অনেক স্থানে এই বিষয়ে সম্মেলন হইতে আরম্ভ কারল যাহাতে অস্পশ্যতা 
গনবারণের প্রস্তাব গৃহীত হইত, মান্দর খোলানো হইত ইত্যাঁদ। এই 
প্রকারের এক সম্মেলন 'বহারে ছাপরায় অজ্পাঁদন পরেই হইল, তাহাতে 
কাশির সপ্রাসদ্ধ িদ্বান্ ডাঃ ভগ্বানদাস সভাপতির আসন সুশোভিত 
করিয়াছিলেন। অনেক উৎসাহ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। জনসাধারণের 

দক হইতে হারজনদের প্রাত আঁতশয় প্রীত ও কার্যত সহানুভূতি 
দেখানো হইয়াছল। 

বোম্বাইতেই রাজাজী আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন ঘে আমি যেন 
তাঁহার সঙ্গে মান্দ্রাজ যাই। অস্পৃশ্যতার কঠোরতা ও ভাঁষণতা সববপেক্ষা 
এ অণ্টলেই দেখা যায়। মালাবারে তো অস্পৃশ্যতা এতদূর যে বর্ণীহন্দ 
যে পথ দিয়া চলে, কোনও কোনও জাতি সেই পথ দিয়া চলিতে পায় না। 
যেখানে তাহারা রাস্তা দিয়া চালতে পারে সেখানেও তাহাদিগকে হকি 
দিয়া যাইতে হয় যেন অন্য কেহ না জানিয়া কোথা হইতে তাহাদের নিকটে 
বা আঁসয়া পড়ে। কয়ায় ও পুকুরে জল ভাঁরবার তো কথাই হইতে পারে 
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না। এ-ছাড়া দক্ষিণে অনেক বড় বড় মান্দর আছে। কয়েকাঁট তো এমন 
মন্দির যে সেখানে ভারতবর্ষের প্রত্যেক কোণ হইতে ঘান্রী উপাস্থত হয়। 
পণ্টায়েৎ এইসব মন্দিরের নিয়ন্্ণ করে। পণ্ঠায়েং কোথাও কোথাও জন- 
সাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয়, কোথাও কোথাও বা গভরনমেন্ট দ্বারা 
মনোনীত হয়। যাঁদ তাহাদের মধ্যে প্রচার হয় আর তাহারা মান্দির সব 
খুলিয়া দেয় তাহা হইলে খুব বড় কথা হয়। আম রাজাজীর সঙ্গে 
সেখানে গেলাম। মাদুরা ও শ্রীরঙ্গমের মাঁন্দর খোলাইবার জন্য খুবই 
চেম্টা করা গেল। সেখানকার পূজারী ও পাঁরচালকদের সঙ্গে অনেক কথা 
হইল। 'কছু সহান্ভূতিও তাঁহারা দেখাইলেন। আমরা কয়েকাঁদন ধাঁরয়া 
এই দুই জায়গায় এই চেষ্টা কারতে থাঁকলাম। সাধারণ সভা করা হইল। 
পণ্ডিতদের সঙ্গেও অনেক কথা হইতে ছিল, কিন্তু এইসব বড় বড় মাঁন্দর 
আমরা খোলাইতে পারলাম না। অন্য কয়েকটি মাঁন্দর, নাঁখল ভারতের 
পারপ্রোক্ষতে যাহাদের ততটা গৌরব নাই, তাহা খোলা হইল। ইহাতে 
এইটুকু তো অবশ্য জানা গেল যে কাজটি যাঁদও কঠিন, তথাঁপ অসম্ভব 
নয়। যাহাদের খুব কঠোর বাঁলয়া মনে করিতাম তাহারাও কথা শঁনতে 
ও বাঁলতে প্রস্তুত ছিল। আমরা সেখান হইতে নিরাশ হইয়া নয়, বরং 
আঁধক আশা লইয়াই উত্তরদিকে আঁসলাম। 

আমাদের চেম্টার ফল তো তাড়াতাঁড় দেখা গেল না; তবে কয়েক বংসর 
পরে মালাবারে, যেখানে সকলের চেয়ে বোশ গোঁড়াম ছিল সেখানে 
'ন্রবাঙ্কুরের মহারাজা সেখানকার সবচেয়ে প্রাসদ্ধ শ্রীপদ্মনাভজর মান্দর 
খুঁলয়া দিলেন; সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সমস্ত মন্দিরই খুলিয়া দেওয়া হইল। 
মান্দ্রাজেও আইন তৈয়ারি করিয়া রাজাজা--তাঁন তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন-__ 
মাদুরার মাঁন্দর খুলাইয়া দিলেন। এসময় এ-কথাও প্রচাঁরত হইল যে 
আইনের সাহায্যে মন্দির খোলানো হইবে । আইনের রূপ কি হইবে, 
তাহাতে শর্ত কি কি থাকবে, এবিষয়ে পশ্ডিতেরা আলোচনা করিতে 
লাগলেন; তাহার ফল দেখা গেল পরে। দক্ষিণ ভারতে সবচেয়ে অদ্ভূত 
দেখিলাম, সেখানকার অন্রাহ্ণ বর্ণাহন্দূদের অপেক্ষা সেখানকার ব্রাহ্মণেরাই 
এই সংস্কারের জন্য বোঁশ প্রস্তুত। সেখান হইতে 'ফাঁরবার সময় অন্ধ 
প্রদেশের কয়েক জায়গায় থাঁমতে থাঁমিতি আঁসিলাম। সেখানেও এরূপ 
সংস্কারের ঢেউ দেখিতে পাইলাম। সেখানেও কয়েকস্থানে মান্দর খুঁলবার 
উদ্যোগে যোগ 'দিলাম। 

উত্তর ভারতেও এইর্প ঢেউ খোঁলয়া গেল। বিস্তর জায়গায় সভা 
হইতে লাগিল। মন্দির খুলিতে আরম্ভ হইল । অন্য প্রকারেও অস্পশ্যতা 
দূর কারবার প্রমাণ কার্যত দিতে আরম্ভ কাঁরল। গান্ধীজী জেল হইতেই 
এ-বিষয়ে বিবৃতি দতেন। গভরমেণ্ট অনুমতি 'দিয়াছিলেন যে অস্পশ্যতা- 
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বর্জন সম্বন্ধে তাঁহার বিবাতি সংবাদপত্রে ছাঁপবার জন্য পাঠানো যাইতে 
পাঁরিবে। তান তৎপর হইয়া এই আঁধকার খাটাইলেন এবং তাঁহার অনেক 
লেখা প্রকাশিত হইতে লাগিল। 'কছাঁদন পরে তান অনৃভব কাঁরলেন 
যে এইভাবে সংবাদপত্রে বিবৃতি ছাপানো যথেম্ট নয়, তাহার জন্য নিজেদের 
এক সংবাদপন্র বাঁহর করা চাই। তাঁহার ইয়ং ইন্ডিয়া বন্ধ হইয়া [গয়া- 
ছিল; তাই হারজনদের সেবার জন্য ইংরোৌজতে হন্রিজন, আর ভারতীয় 
ভাষায় হারিজন-বন্ধয ও হরিজন-সেবক নামে সাপ্তাহক পন্রের জন্ম হইল, 
তাহারা কয়েক বংসর ধাঁরয়া চাঁলল। কিন্তু ইহারই মধ্যে আরও অনেক 
কথা হইল, যাহার উল্লেখ প্রথমে করা উঁচত। 

একাঁদকে এইভাবে হারজন সেবা ও অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য অভ্ভুত- 
পূর্ব উৎসাহের সৃষ্টি, অন্যাদকে অপ্রত্যাশিত দিক হইতে রোধের ছি 
দিকছু লক্ষণও দোঁখতে পাওয়া গেল। একে তো সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা 
হইল এই যে কোন কোন হারিজন এইসব চেষ্টা পছন্দ কাঁরত না, বাঁলতে 
চাঁহত যে এটা শুধু একটা ঢং ইহাতে তাহাদের রাজনৈতিক ও আর্ক 
স্বাতন্ন্য আসলেই অস্পৃশ্যতা আপনা-আপাঁন দূর হইয়া যাইবে; যতক্ষণ 
তাহা না হয়, ততক্ষণ বর্ণাহন্দুদের এ-ধরনের চেষ্টা তাহাদিগকে আবার 
আলস্যের নিদ্রায় অভিভূত করিয়া 'দবে, তাহাতে তাহারা অন্য সকলের 
অপেক্ষা পাঁথবাঁর ভিড়ে পিছনে পাঁড়য়া থাঁকবে। এইজন্য তাহাদের ইচ্ছা 
ছিল যে উহাদের মধ্যে যে-অসন্তোষ আছে তাহা আরও বাঁড়য়া জাগরণ 
আনিয়া দিক। তাহাদের পক্ষ হইতে হারজন নামেরও প্রাতবাদ করা 
হইল। তাহারা এই প্র*্নকে ধর্ম ও সমাজের প্রশ্ন বাঁলয়া মনে করে নাই, 
শুধু আর্ক ও রাজনোতিক দিক হইতেই ইহা দোঁখত। হরিজন সেবক- 
সংঘ ও গ্রান্ধীজশর চেষ্টার উদ্দেশ্য তো আর তাহাদের রাজনোতিক ও 
আরর্থক উন্নাতির পথে বাধা দেওয়া ছিল না-সতই তো পৃণার চ্নান্তপন্রে 
উহাদের প্রাদোৌশক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় এতখানি জায়গা মিলিয়া- 
ছিল যাহা িঃ ম্যাকডোনাল্ডও দেন নাই। আর কোনও রকমের প্রকৃত 
বিরোধ তো ছিলই না, কিন্তু তাহাদের মনে ছিল সন্দেহ, তাহার কোনও 
উপায় ছিল না। যখন জোরে কাজ চাঁলতে লাগল তখন অনেকের মনের 
সন্দেহ খাঁনকটা দূর হইল; তবে তাহার মূল এত গভীরে ছিল যে পরে 
তাহা আবার স্পম্ট হইল। তাহাদের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত ছিল এবং 
দেশীবদেশের কথা বুঝিতে পারত, তাহারা ইহাও দোঁখত যে শাসনবিধান 
যাহারা কাঁরবে তাহারা ভোট দেওয়ার অধিকার পাইবে, আর সেই কারণে 
নিজেদের সংখ্যার উপর দম্টি রাখিয়া তাহা হইতে পূরাপৃরি লাভ পাইতে 
চাহিত। কেহ এ-বিষয়ে আঁভযোগও কাঁরতে পারত না; 'িন্তু এই কারণে 
অস্পৃশ্যতা দোষ দূর কারবার চেম্টাকে ঢং বাঁলয়া মনে করা একেবারেই 
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ভুল ছিল। বর্ণাহন্দঃদের মধ্যেও কেহ কেহ এমন নিশ্চয় ছিল যাহারা 
তাহাদের এই ভাব দেখিয়া খুবই অসন্তুষ্ট হইত, আর বাীঝত যে রাজ- 
নৌতিক আধকার হইতে ব্যান্তগত লাভের অনুরোধে কিছু শিক্ষিত 
লোকেরই এই বিরোধ । যাহা হউক, বিরোধের রূপ 'ক্রয়াত্মক হয় নাই, 
শুধ্ মন্তব্য ও বিবৃতির দ্ধারা যেখানে সেখানে প্রকাশিত হইতে থা.কল। 

কংগ্রেসের লোকদের মধ্য হইতেও কাহারও কাহারও দক হইতে অন্য 
বাধা আসিতে লাগল । প্রকাশ আছে যে গাম্ধীজ যখন অনশন আরম্ভ 
কাঁরলেন, তখন সত্যাগ্রহ চলিতোঁছল, গভনমেন্ট প্রবলভাবে দমন কারতে- 
[ছিলেন। তাঁহাদের বন্তব্য এই, এই সময় মহাত্মাজী এই ঝগড়া বাধাইয়া 
জনসাধারণের দৃষ্টি সত্যাগ্রহের দক হইতে টাঁনয়া লইয়া এক সামাঁজক 
প্রশ্নের উপর নিবদ্ধ কাঁরলেন__ দেশের পক্ষে এই সময় 'ব্রাটশ গভর্ন- 
মেন্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার, হন্দ2 সমাজের হাজার হাজার বসরের দোষ 
দূর করিবার নয়। তাহারা মনে করিত, এই সত্যাগ্রহকে এইভাবে দুর্বল 
কাঁরয়া দেওয়া হইল, কংগ্রেসের কয়েকজন কম অস্পৃশ্যতাবজজনের কাজে 
লাগিয়া গেল; কয়েকজন তো 'বাঁধমত হরিজন সেবকসংঘের পদাধিকারী 
হইয়া নিজেদের সমস্ত সময় তাহাতেই 'দতে থাঁকল। ঘাঁদও এ-কথা ঠিক 
যে, দৃ্ট এীদকে টানিয়া লওয়া হইল, এবং কয়েকজন কর্মও হারজন 
সেবায় লাগয়া গেল, তথাঁপ একথা ভাঁবয়া দেখিতে হইবে যে যাহারা 
সত্যাগ্রহ ছাঁড়য়া এদকে আসতে পারল, তাহাদের মধ্যে অল্প লোকেই 
সত্যাগ্রহ কাঁরতে প্রস্তুত ?ছল। কোন না কোন কারণে তাহাদের মধ্যে 
অনেকে সেই কাজ ছাঁড়য়া দিতে চাঁহতোঁছিল; আর তাহারা এই কাজে 
শলপ্ত হইল বাঁলয়া সত্যাগ্রহের কাজ ছাড়ে নাই; এ-কাজ না লইলেও 
তাহারা সত্যাগ্রহ ছাঁড়তই! ইহাও একটা কথা যে হারজন সেবক- 
সংঘের কমাঁদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা কংগ্রেস ও সত্যাগ্রহের 
কিছু করিতেন না। ইহার সবচেয়ে বড় ও উৎকৃম্ট উদাহরণ তো এ সংঘের 
সভাপাতি শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা ও সম্পাদক শ্্রীঠন্ধর বাপ্পাই। 

যাহা হউক, কংগ্রেসী দলে এই প্রকারের অসন্তোষের স্যাঁন্ট হইল। 
যাহারা এইরূপ মত পোষণ করিত, তাহারা দেখিতে পাইত না যে আমাদের 
দেশে বিদেশী শাসনের প্রধান ও মূল কারণ আমাদের দুর্বলতা, যাহা সমাজে 
বা ব্ন্তগত রূপে আমাদের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে। আরম্ভ হইতেই 
গান্ধীজী এই দ্ঃর্বলতাগ্ীল দূর কারবার জন্য গঠনমূলক কাজের উপনর 
এতটা জোর দিয়াছেন। আমরা যেমন যেমন অগ্রসর হই, তেমনই এই 
দুর্বলতা অনুভব করি, দেখি ষে এই নিমিত্ত আমাদের গাঁড় পায়ে পায় 
থামিয়া যাইতেছে । যাঁদ এই দুর্বলতা আমরা দূর কাঁরতে পারি, কোটি 
কোটি ভাইবোনদের ইহার কবল হইতে বাঁচাইতে পার, তবে তাহা খনব 



অঙ্পশ্যতাবজনের চেষ্টা ৪৬৩ 

বড় দরের সেবা হয়। ইহাতে স্বরাজও, যাঁদ সে স্বরাজ প্রকৃত স্বরাজ 
হয় এবং সকলের জন্য এক ধরনের হয়, 'নকটবতরঁ হইবে । আম 
তো সর্বধা গঠনমূলক কার্্রম মানয়া থাকি, যথাসাধ্য নিজের দিকে 
চেষ্টাও কারতে থাঁক; কিন্তু কংগ্রেসের সকলের পক্ষে এ-কথা খাটে না। 
দই "চন্তাধারায় বিরোধ ও সংঘর্ষ আছে। কে বাঁলতে পারে দুইটির 
কোনাঁট ঠিক। আমি এই পযন্ত বাঁলতে পাঁর যে আমরা নিজেদের মত 
দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের সঙ্গে ঠিক বাঁলয়া মনে কাঁর। আমরা ইহাও বূঝি 
যে এরূপ মনে না কারলেই আমাদের পথের বাধাগ্যাল দূর কারবার জন্য 
ততটা জোর চেষ্টা করা হইবে না যতটা করা উীচত, আর এইজন্য 
তাহা দুর হয় নাই। 

এই অপ্রত্যাশিত বিরোধ ছাড়া গোঁড়া সনাতনী-লোকদের সঙ্গে বিরোধ 
তো 1ছিলই। কয়েকাঁদন পরে তাহা লোকচক্ষুর সম্মুখে আসিল, যখন 
গান্ধীজী দেশত্রমণে বাহির হইলেন। কয়েক স্থানে তাঁহার উপর আক্মণ 
হইল। পূণা, যেখানে এই সমগ্র আন্দোলনের উগ্নরূপ প্রথম দেখা গিয়া- 
ছিল, সেই পূণাতেই সাধারণ সভায় যাওয়ার পথে গাম্ধীজীর উপর বোমা 
ফেলা হয়। হারের মতো গান্ধীভন্ত ও শ্রদ্ধাবান প্রদেশেও গান্ধীজীর 
মোটরের উপর লাঠির আঘাত হয়। এই কাণ্ড দেওঘর-বৈদ্যনাথে হইয়া- 
ছিল, মোটরের হুড ছিল বাঁলয়াই 'বাপু চোট পান নাই, মোটরের ছাত 
তো লাঠির ঘায়ে গড়াই হইয়া গেল। আজ যখন এতাঁদন পরে সমস্ত 
কথা ভাবিয়া দৌখ, তখন বাঁঝতে পাঁর যাহা ঘাঁটয়াছে বা করা হইয়াছে 
সমস্তই ঠিক হইয়াছে। এই কুপ্রথা দূর করায় সফলতাও হইয়াছে যথেষ্ট, 
মাঁদও এখনও আমরা বালিতে পাঁর না যে ইহাতে আমরা সম্পূর্ণরূপে 
সফল হইয়াছ। প্রকৃত কথা এই, এখনও অনেক ঘ্যারয়া বেড়ানো বাঁক 
আছে। কিন্তু যখন আম স্মরণ কাঁর যে হাজার হাজার বৎসরের প্রথা_ 
যাহা আমাদের প্রতি লোমে প্রাবিষ্ট হইয়াছে, যাহার সঙ্গে আমাদের ধর্মের 
একপ্রকার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের মত ঘটিয়া গিয়াছে সে-প্রথা কত দঢ়, তখন 
এ-বিষয়ে এ-পর্যন্ত যে অগ্রগতি হইয়াছে তাহা কম বাঁলয়া মনে হয় না। 
'মারও কিছ7 ধাক্কা লাগবে, তখন এই পুরানো দেওয়াল পাঁড়য়া ঘাইবে। 
প্রয়োজন, কর্মাদের বি*বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ কাঁরিতে থাকা। 
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দিল্লীতে নব স্থাপিত হরিজন সেবকসংঘের বৈঠক হইল। আম কার্য- 
গনবহিক সাঁমতির সদপ্য ছিলাম না, তবু আমার ডাক পাঁড়ল। 'দল্লী 

গেলাম। দুভগ্যিবশে জ্বরে পাঁড়লাম। হাঁপানির আক্রমণও শূরু হইয়া 
গেল। কয়েকাঁদন আমাকে সেখানে থাঁকয়া যাইতে হইল। সে সময়ে 
'দল্লীতে ঠন্ধর বাপ্পা সবজীমণ্ডীঁতে বিড়লা মল্সৃ-এ থাঁকতেন। আমিও 
সেখানে রহিয়া গেলাম; কিন্তু শরীর যখন ছু বৌশ খারাপ বালয়া মনে 
হইল তখন শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বড়লা আমাকে নয়া "দল্লশীতে বিড়লা- 
হাউসে, যেখানে তানি নিজে থাকতেন, সেখানে আনাইয়া লইলেন। কলি- 
কাতায় যে হোমওপ্যাথক চাকংসা আম শুরু কারয্লাছিলাম, এখনও 
তাহাই যথাসাধ্য চালু রাখিয়া আঁসতোছিলাম। এইজন্য সেখানেও হোমও- 
প্যাথথি চিকিংসাই করাইলাম। ডাঃ যূদ্ধবীর নিংহ ভাল হোমিওপ্যাথি 
ডান্তার, কংগ্রেসের লোকও বটে। তাঁহারই চাকংসা হইতোছল। লাভও 
হইল। এখন একটু ভালই হইতেছিলাম, এমন সময় খবর আসল, এলাহা- 
বাদে 07710 00116160০_ একতা সম্মেলন হইতে চলিয়াছে। তাহাতে 
যোগ দিবার জন্য আমাকেও ডাকা হইল। আম দিল্লী হইতে সোজা প্রয়াগ 
চাঁলয়া আসলাম । 

এই সম্মেলনে প্রধান প্রধান হিন্দু মুসলমান শিখ ও খাঁম্টান নেতা 
যোগ দিয়াছলেন। কংগ্রেসের লোকদের মধ্যে আঁধকাংশই তো ছিলেন 
জেলে। তবে যাঁহারা বাহিরে ছিলেন, তাঁহাদের ডাকা হইল। মৌলানা 
শৌকত আল ও মৌলানা জাফর আঁলও শঃর্তেই আসিয়া গেলেন। 
কয়েকাঁদন পরে মৌলানা শৌকত আল কি কাজে চাঁলয়া গেলেন, কিন্তু 
অন্য লোকেরা বরাবর সহযোগিতা কাঁরতে লাগিলেন। 'মঃ ম্যাক- 
ডোনাল্ডের সিদ্ধান্ত তো বাহর হইয়াই গিয়াছল। তাহাতে মুসল- 
মানদের তরফ হইতে যে-সব দাবি পেশ করা হইয়াছিল তাহা প্রায় সমস্তই 
মানিয়া লওয়া হয়। একটা 'জানস থাঁকয়া গিয়াছল- কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় মুসলমানদের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ হওয়া চাই, আর সন্ধ্কে লইয়া 
এক স্বতন্ প্রদেশ গঠন করা চাই। এইসব বিষয়ে তখনও কোনও মীমাংসা 
হয় নাই। কনফারেন্সের কাজ খুব দীর্ঘ হইয়াছিল, খুব বাড়িয়া গয়া- 
ছিল। প্রায় তিন সপ্তাহ ধারয়া আমরা প্রাতিদিন সকাল হইতে দুপুর 

বৈঠক করিতাম। বৈঠক হৃইত ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুর আবাসগ্হে, তাঁহার 
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বাঁড়ির বড় হলঘরে। প্রত্যেক কথা লইয়া 'নজেদের মধ্যে খুব তর্ক হইত। 
মূসলমানদের দক হইতে যাহাই বলা হইত, অথবা ম/াকডোনালড চ্যান্ত 
হইতে তাহারা যাহা পাইয়াঁছল, সে সবই 1শখদের দক হইতে দাঁব করা 
হইত! ভাইসরয়ের কৌনাঁসলে যাঁদ মুসলমানদের জায়গা অবশ্যই 1দতে 
হয়, তবে শিখদেরও সেইরূপ অবশ্যই হইবে! মুসলমানদের জন্য যাঁদ 
পৃথক 'ির্বচনক্ষেত্র হয়, তাহা হইলে [শখদেরও তাহা অবশ্যই চাই! এই- 
ভাবে সব কথাতেই জোর তর্ক চাঁলত। শিখ আর মুসলমানদের মধ্যে 
বৈশিষ্ট্য ও প্যাঁচ খঁজয়া বাঁহর কারবার যেন 'হাঁড়ক পাঁড়য়া যাইত। 
কিন্তু লোকের মেজাজ গরম বা খারাপ হইত না। এতাঁদনের গরমাগরম 
তকের মধ্যে মান্র দুই তিনবারই একটু বেসামাল হইয়া কেহ কড়া কথা 
বাঁলয়াছে অথবা সেখান হইতে উঠিয়া চাঁলয়া যাইবার আয়োজন কাঁরয়াছে। 
গালব্যজীর ধৈর্যের সীমা ছিল না। অন্য লোকে তো তর কাঁরতে কাঁরতে 

ক্লান্ত হইয়া যাইত, আর চাঁহত যে কোনও একটা মীমাংসা হইয়া যায় 
কিংবা যে-কথায় একমত না হয় তাহা ছাড়িয়া অন্য কথা লইয়া আলোচনা 
করা যায়; 1কন্ত মালব্/জী ছাঁড়তেনই না। শেষে অনেক বিষয়ে একমত 
হইয়াও গেল। কিন্তু কে্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য এক- 
তৃতীরাংশ স্থান সুরক্ষিত রাখিতে হইবে, এ-বষয়ে একমত হইতে পারল 
না। এ-বিষয়ে ?হন্দুদের পক্ষ হইতে 'সর্বশহ্ধে ভ্রিশাট জায়গা দিবার কথা 
বলা হয়। কয়েকাঁদন ধাঁরয়া কথাবার্তা চালাইবার পর সবশুদ্ধ একান্রশ ক 
বা্রশাট জায়গা পধন্ত দেওয়ার বষয়ে একমত হইয়াছে বাঁলয়া প্রচার করা 
হইল, কিন্তু তখনও ৩৩ষ্টাঁট পর্যন্ত পেশছায় নাই। এরুপ িম্ধ্ূকে 
পৃথক প্রদেশ কারয়া গঠন কারবার ব্যাপারেও সকলে একমত হইতে পারল 
না। কিন্তু বোঝা গেল যে ইহাতে হয়তো একমত হইতেও পারে। 

শেষ পধন্তি মত "স্থির হইল, যে, যে-তিনাঁট কথা এইভাবে আঁনশ্চিত 
থাকিয়া গেল, তাহার বিষয় এক সপ্তাহের পরে কলিকাতায় ফিরিয়া সকলে 
একন্র হইয়া সেখানেই শেষ মীমাংসা করিবেন। ম্যাকডোনাল্ডের মীমাংসায় 
এই কথা ছিল যে, সে মশমাংসা রদ কাঁরয়া দেওয়া হইবে যাঁদ হন্দু মুসল- 
মান ও অন্য সকলে নিজেদের মধ্যে একত্র হইয়া অন্য কোনও একটা বোঝা- 
পড়া কাঁরয়া লয়। এই শর্তের জন্য পুণার বোঝাপড়া হইয়া গেলে পরে, 
অস্পশ্যদের পৃথক নিবচিন ক্ষেত্র মিঃ ম্যাকডোনাল্ড 'সরাইয়া দলেন। এই 
আশাতেই সম্মেলন করা হইয়াছিল যে যাঁদ ানজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া 
হইয়া যায়, তাহা হইলে ম্যাকডোনাল্ডের মঈমাংসা হইতে যে কটুতার 
সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু আমরা তখনও 'ব্রাটশ 
সরকারের কুট কৌশল বুঝিতে পার নাই। যখন অনেক বিষয়ে এক'মত 
হইয়া গেল, আর মনে হইল এখন শুধু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার জায়গার 
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কথাই বাঁক রাহয়া গিয়াছে এবং তাহাও হতো কাঁলকাতায় গিয়া মীমাংসা 
হইয়া যাইবে, ঠিক সেই সময় ব্রিটশ গভর্নমেন্ট ইংলণ্ড হইতে এক 
বিজ্ঞাপ্তপন্র বাহর কাঁরল। আমরা কিকাতায় যাওয়ার পথে রাস্তায় 
ট্রেনের উপরই এক বজ্ঞপ্তিপন্র দোখতে পাইলাম। ইহাতে কেন্দ্রীয় 
আযসেমৃর্রর এক-তৃতীয়াংশ জায়গার দাঁব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়া 
ছিল! যে জাঁনস লইয়া আমরা এতখাঁন তর্ক ক1রতেছিলাম, যাহা লইয়া 
আরও একবার আলোচনা কারবার জন্য আমরা কাঁলকাতা যাইতোছলাম, 
সরকার ঠিক এই সময়েই সে-বিষয়ে রায় "দয়া দিলেন! আমরা বাঁঝতে 
পারলাম, এখন এই সম্মেলনের কাজ শেষ হইয়া গেল! 'ব্রাটশ গভর্নমেন্ট 
ম্যাকডোনালডের সদ্ধান্তকে কোনও প্রকারে বদলাইতে চাহে নাই। তাহা 
কায়েম থাকলেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া কায়েম থাঁকবে। তাহা আমাদের 
মধ্যে বোঝাপড়ার জন্য রদ কারয়া দিলে এবং তাহার পাঁরবর্তে আমাদের 
নিজেদের সন্ধিপন্ন থাকিলে, যাহা সকলে স্বীকার করিবার জন্য নৌতিক 
রূপেও বাধ্য থাকবে, ব্রিটিশ রাজের আর পায়রার লড়াই লাগাইয়া তাহা 
উপভোগ করিবার সুযোগ থাঁকবে না, 'িড়ালদের লড়াইয়ে বানরের দুই- 
ভাগ খাইবার সুযোগও থাকবে না। এই কারণে, এই অবসর উন্ত 
[সদ্ধান্তের এক অভাব পূরণের ঠিক উপযযস্ত বাঁলয়া মনে করা হইল, আর 
তাহা শীঘ ঘোষণা করা হইল। সম্মেলন শেষ হইয়া গেল। আমরা 
কাঁলকাতায় আঁসয়া একত্র হইলাম, কিন্তু একত্র হওয়ার কোনও মানে 
ছিল না। 

সম্মেলনের প্রভাব সমস্ত দেশময় এমন ভালভাবে পাঁড়য়াছল যে, 
সকলে আশা করিয়াছিল, এখন এ ব্যাপারের মীমাংসা হইয়াই যাইবে। এ 
সংবাদ পাইয়া আলোয়ারের মহারাজা প্রয়াগে আঁসয়াছলেন। তাঁহার ও 
পণ্ডিত মালব্যের ইচ্ছা ছিল, সম্মেলনের শেষ আধবেশনে, যাহা প্রকাশ্য 
সভার রূপে হইবে, তিনিও বন্তৃতা করেন। সে সভাও হইল, যাহাতে বলা 
হইল যে সমস্ত বিষয়ে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, আর ঘা দুই একটা কথা 
বাঁক আছে তাহাও মীমাংসা হইয়া যাইবে। মহারাজার বন্তৃতাও ভাল 
হইল। তাঁহার সঙ্গে পরে যে ব্যবহার হইল তাহা হইতে ব্যাঝতে পারা 
গেল যে 'রটিশ গভরননমেন্টের প্রাতি তিনি যতটা অসন্তুষ্ট ছিলেন, 'ব্রাটশ 
গভনমেণ্ট তাঁহার প্রাতি তাহার চেয়েও বোঁশ অসন্তুষ্ট ছিল। অল্প দিন 
পরেই তাঁহাকে গাঁদ হইতে নামাইয়া দেওয়া হইল। কিছ দিন পরে তানি 
ইংলন্ডে আত্মহত্যা করেন। 

এ সভা পযন্ত আমরা ইহাই বুঝিতেছিলাম যে, এই সম্মেলন দ্বারা 
আমরা একতা সাধন কাঁরব। আমার এই সম্মেলনে হইতে একটা 
আশা হইয়াছিল দোঁখিয়াছলাম অনেক বিষয়ে একমত হইয়া 'গিয়া- 



দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার ও বিহারের ইউনাইটেড পাট ৪৬৭ 

ছিল। কিন্তু তর্কে আমও কখনও কখনও জড়াইয়া পাঁড়তাম, যাঁদও আমি 
তর্কে খুব কমই যোগ 1দতাম। কখনও কখনও আম তো এমনই অনুভব 
করিতাম যে ছোটখাটো কথা লইয়া আমরা নিজেদের মধ্যে তাড়াতাঁড় এক- 
মত হইতে পারি না। ৩২ ও ৩৩৯, এই দুইয়ের মধ্যে খুব সামান্যই 
প্রভেদ, 'কন্তু আমরা ইহাও দূর করিতে পারলাম না! এইজন্য 
সম্মেলনকে স্থগিত রাখিতে হইল, যাহার ফলে 'ব্রাটশ গভনমেন্ট ঝোপ 
বাঝয়া কোপ মাঁরিল, এবং যে-্রন্থি বাঁধিয়া গেল তাহা পরে খোলা যেন 
অসম্ভব হইয়া গেল। 
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আম একতা-সম্মেলনের কাজে কলিকাতায় গিয়াঁছলাম; কিন্তু সেখানে 
খাঁনকটা গাকিয়া যাইতে হইল। সেখানে আন্দোলনের জন্যও 'কছ কাজ 
করিয়া লহলাম। তখনকার 1দনে টাকার প্রয়োজন ছল । প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্য আম কিছুটা হাত দলাম। লোকদের মধ্যে আন্দোলনের প্রাত উৎসাহ 
ও শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু লোকে খুব ভয় পাইয়া গিয়াছল। তাই কোনও ধনী 
ব্যক্তি খোলাখুলিভাবে সাহায্য কারতে প্রস্তৃত ছল না। কিন্তু চুপে-্চুপে 
টাকা দিবে, এমন লোক বিস্তর ছিল। ইহার এক খুব ভাল দ্টান্ত এখানে 
দেওয়া উপযুস্ত মনে করি। আম যখন কাশনীতে থাঁকয়া গিয়াছলাম, এক- 
দিন কোথাও যাইবার সময়, রাস্তায় এক পুরাতন পাঁরাঁচত বন্ধুর সঙ্গে 
দেখা হইয়া গেল, গান্ধীজীর কাছে তাহার আসা-যাওয়া ছিল। তাহাকে 
দেখিয়া আমার কিছুটা আশ্চর্য লাগল । সেখানে সে আমার কাছে এইটুকুই' 
জানয়া লইল যে আঁম বাবু শিবপ্রসাদ গৃপ্তের বাড়তে আছ। সে 
আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিল। সে বাঁলল--শুনোছ, আন্দোলনে 
টাকার দরকার আছে, আর এই দরকার মান্দ্রাজ ও বিহারে কেশ করে বোধ 
হচ্ছে। আমি বাঁললাম, টাকার দরকার তো আছেই। সে টাকা সঙ্গে 

হ্ধনা আট-দশ হাজার টাকার নোট সে আমার হাত দিয়া দল। আমি খব 
কৃতজ্ঞ বোধ কাঁরলাম এবং তাহার ইচ্ছানুসারে টাকা এখানে-ওখানে পাঠ্টাইয্া 
দিলাম। এইভাবে লোকের সাহায্য কীলকাতাতেও পাইলাম। কাঁলকাতা 
হইতে ফিরিয়া আসলাম । 

জেল হইতে বাহির হইবার পর প্রায় ছয় মাস কাটিয়া 'িয়াছে। দিন 
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কাটতে দর লাগে না। ইহার মধ্যে দুইবার অসস্থ হইয়া পাঁড়লাম, 
গান্ধীজীর উপবাস ও পুণার চাান্তর সময় সেখানে হাজির ছিলাম, হার- 
জন সেবক সংঘের অনূম্তান ও সভাঁদ কাঁরলাম। প্রয়াগের একতা সম্মেলনের 
দীর্ঘ আধবেশনে কাজ কাঁপতে ও তাহার জন্য আবার কলিকাতায় আসতে 
হইল। এই সমস্ত কাঁরতে কাঁরতেও বরাবর ধোধ কাঁরতাম যে আমার 
বাহরে থাকা উচিত নয়। আমাকেই কংগ্রেসের সভাপাঁত অথবা ডিন্টেটর 
বাঁলয়া মনে কারিত, আর তখনকার প্রচালত রীতি অনুসারে নিজের জায়গায় 
কাহাকেও মনোনীত কাঁরতে হইত। প্রয়াগে একতাসম্মেলন সমাপ্ত হইবার 

সময়েই আম "স্থর কাঁরয়াঁছলাম যে এখন কলিকাতা হইতে 1ফরিয়াই 
জেলে যাত্রা কারব। সেখানে রাজাজী ও শ্ত্রীযূন্ত আনেও [ছিলেন। তাঁহাদের 
সঙ্গে পরামর্শ করিলাম, রাজাজীকে মনোনীত কাঁরতে চাহিলাম। কিন্তু 
গতাঁন এখন 'কছাাদন পর্যন্ত হারজন সেবার কাজ আরও করিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ কারলেন। নিজেদের মধ্যে মতামতের পর আমি শ্ত্রীষন্ত আনেক 
মনোনীত কাঁরয়া ছিলাম। আম গ্রেপ্তার হইয়া গেলে তাঁনই ডিক্টেটর 
হইলেন। 

কাঁলকাতা হইতে ফিরিয়া আম পাটনায় উপয্ন্ত দিনের অপেক্ষায় 
থাঁকলাম। বড়াঁদনের ছুটি আঁসয়া গেল। আম স্থির কাঁরয়াছলাম, 
৪ঠা জানূয়ার (১৯৩৩) কোনও প্রকারে গ্রেপ্তার হইয়া যাইব। ১৯৩২ 
সালে ৪ঠা জানুয়ার তাঁরখেই গভর্নমেন্ট গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার কারয়া দমন- 
কার্য শুরু কাঁরয়াছলেন। তাহারই স্মরণে এবংসরেও সর্বত্র কংগ্রেসের 
তরফ হইতে এক বিজ্ঞাপ্তিপন্র পাঁড়বার কথা ছিল। ইহার মধ্যে একাঁদন 
শ্রীযুক্ত কৃপালনী, যান বাহরে ছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা করিতে 
আঁসলেন। 'তাঁন কিছু টাকার বন্দোবস্তর জন্যই আঁসয়াছলেন। কি- 
কাতায় যাহা কিছ হইয়াছিল, সে সমস্ত তাঁহাকে বাঁলয়া দলাম। কাহাকে 
পন্র দিয়াছিলাম তাহা আমার মনে নাই, কিন্তু কোনও বন্ধুর নামে তাঁহাকে 
এক পন্রও 'দিয়াছলাম। তিনি সেই পত্র লইয়া যাইতেছিলেন। পাটনা 
স্টেশনে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। গ্রেপ্তার কারতেই তান পন্রখাঁন 
ছিশড়য়া ফোলয়া দিলেন। কিন্তু পাঁলশ টুকরাগুলি একত্র করিয়া সাঁটিয়া 
আবার পুরা পন্ন তৈয়ার করিয়া লইল। তাহার উপর মকদ্দমা চলিল। 
বাঁকীপুর জেলের ভিতরেই তাহা পেশ করা হইল। আঁমও মকদ্দমা 
শুনানীর সময় গেলাম। মকদ্দমা শেষ হইলে বাঁহরে আঁসিলাম। যেমনই 
নিজের গাঁড়তে উঠিতে গিয়াছি, অমন পুলিশ আফসার আসিয়া আমাকে 
খবর দল যে আমাকে এখানে থাকিয়া যাইতে হইবে! আম তাড়াতাঁড় 
আবার ফটকের ভিতরে ঢুঁকিয়া পাঁড়লাম। কপালনীজী ও বাবু মথুরাপ্রসাদ 
প্রথম হইতেই আসিয়া গিয়াছিলেন- মথুরাবাবূ ৪ঠা জানয়ারর ঘোষণা 



'দ্বিতঁয়বার গ্রেপ্তার ও বিহারের ইউনাইটেড পাটি ৪৬৯ 

পাঁড়বার জন্য। আঁমও তাঁহাদের সঙ্গী হইয়া গেলাম। দূই এক দিন 
পরে আমার নামেও মকদ্দমা আরম্ভ হইল। মথুরাবাবুর ১৮ মাস, কৃপা- 
লনীজীর ৬ মাস, আমার ১৫ মাস সাজা হইল। আমার আশ্চর্য লাগিল, 
আমারই বা ১৫ মাস সাজা হইল কেন, যখন মথ্রাবাবূর ১৮ মাস হইয়াছে। 
আম মজা কাঁরয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে জিজ্ঞাসাও কাঁরলাম। ইাঁন সেই পূর্ব- 
পাঁরাচিত ম্যাজিস্ট্রেট, যান আমাকে ছাপরায় সাজা 'য়াছলেন এবং আম 
যখন ওকালতি কারতাম তখন আমার পুরনো মক্কেলও ছিলেন। যাক, 
কিছুদিন পরে আমাদিগকে হাজারবাগ পেশছাইয়া দেওয়া হইল। 

হাজারিবাগে আবার এভাবে পড়াশুনা ও চরখা চালাইবার কাজে সময় 
কাটতে লাগিল। খাঁ সাহেবেরা দুই ভাই তখন পর্যন্ত ওখানেই ছিলেন। 
কয়েকাঁদন পরে খবরের কাগজে জানা গেল যে গান্ধীজ হরিজনদের সম্বন্ধে 
'িখিবার যে সৃবিধা পাইয়াছলেন তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে 
বাঁলয়া অনশন করিয়াছেন, শেষে সরকারকে সুবিধা দিতে হইল ও তাঁহাকে 
ছাঁড়য়া দিতেও হইল। বাহরে আঁসয়া তিনি দেশের অবস্থা দেখিলেন। 
তিনি হরিজনদের প্রাত বর্ণাহন্দহদের দিক হইতে প্রায়শ্চিত্ত ও কর্তব্যের 
সূচনা দেওয়ার জন্য ২১ দিন উপবাস কাঁরলেন। ইহাতে আমরা খুব 
চিন্তিত হইলাম। সেখানে প্রতিদিন আমরা প্রার্থনা করতাম। এন্ানতেই 
তো সন্ধাকালে, ঠিক কুঠুরি বন্ধ হইবার পূর্বে, আমরা বরাবর একক্র প্রার্থনা 
করতাম; কিন্তু এই উপবাসের দিনে আরও বোৌশ কিয়া প্রার্থনা হইত। 
কেহ গাীঁতাপাঠ কারত, কেহ রামায়ণ আবৃত্তি করিত, কেহ শুধু ফল খাইয়া 
থাঁকিত। নিজের নিজের রূচি ও শান্ত অনুসারে অনেকে আত্মশুদ্ধির 
জন্য এর্প কিছু না কিছু কাঁরত। যোঁদন এই ২১ 'দনের ব্রত 'নাবঘে। 
সমাপ্ত হইল, সোঁদন আমরা একত্র হইয়া বিশেষ প্রার্থনা করিলাম, এবং 
ঈশবরকে ধন্যবাদ দিলাম । 

এই উপবাসের ফল হইতে স.স্থ হইয়া গেলে পর গান্ধীজী যে সব 
কংগ্রেসী কমর্ট বাহিরে ছিলেন তাঁহাদের লইয়া সভা কারলেন। তাহাতে 
দেশের অবস্থা লইয়া অনেক আলাপ-আলোচনা হইল। এঁ সময়ে পশ্ডিত 
জওহরলালজণীও বাহিরে আঁসয়া গিয়াছলেন। আমরা সম্পূর্ণ সংবাদ 
তো পাইতাম না; কারণ তখনকার দিনে খবরের কাগজই আমরা পাইতাম 
না- শুধু স্টেটসম্যানের যে বিদেশের জন্য প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংস্করণ, 
তাহাই পাইতাম। কিন্তু কেহ না কেহ বাহর হইতে নূতন ধরা পাঁড়ুয়া 
আঁসয়াই যাইত, আর তাহার কাছে কিছ কিছ খোঁজ-খবর. পাইতাম। 

সেখানে আঁসয়া বলিয়াছিল, সত্যাগ্রহের রূপ এখন ব্যন্তগত করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । সকল প্রদেশে আবার কন কিছ; জাগরণ দেখা দল। কেহ 
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কেহ ব্যান্তগত সত্যাগ্রহে আবার জেলে গেল। এ-বিষয়ে বিহার ভাল মতো 
উৎসাহ দেখাইল। এখানে ছয়-সাত শতের বোঁশ লোক গ্রেপ্তার হইল। 

কন্তু আমাদের এমনও মনে হইতে লাগল যে লোকদের মধ্যে খানিকটা 
শোঁথল্য আঁসয়া গিয়াছে। জনসাধারণ এই সত্যাগ্রহেও পূর্ণ উৎসাহ 
দেখাইয়াঁছল এবং ইহা আরন্ত হওয়ার প্রায় ১৮ মাস পরে এই শোথল্য দেখা 
গেল। আমার নিজের ধারণা যে ইহার অন্যতম কারণ ইহাও যে কমাঁদের 
মধ্যে কেহ কেহ গোপনে কাজ কাঁরতে লাগয়া গেল। সত্যাগ্রহে জন- 
সাধারণের শ্রদ্ধা তখন পযন্ত 'স্থর থাকে যতক্ষণ কর্মীরা, বিশেষত প্রধান 
কর্মীরা, সাহস কাঁরয়া নিজেদের উপর গভর্নমেন্টের অত্যাচার টাঁনয়া লয় 
অথবা টাঁনবার জন্য তৈয়ার থাকে। যখন প্রধান কমরা, আন্দোলন 
চালাইবার জন্য নিজেদের উপাঁস্থাঁত প্রয়োজনয় মনে করিয়া বাঁহরে থাঁকয়া 
যায় সরকার দণ্ড হইতে বাঁচবার বা পলাইবার জন্য নয়, তখনও লোকদের 
খানিকটা ধারণা অবশ্যই হইয়া ঘায় যে এ নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতেছে। 
এই জন্য জনসাধারণের মধ্যে ত্যাগের উৎসাহ কম হইতে 
থাকে। 

গভর্নমেন্ট যখন খুব কঠোরতার সঙ্গে দমন করিয়া কংগ্রেসের জন্য 
থাকবার বাঁড়, পয়সা কাঁড় অথবা খোলাখুলিভাবে কাজ কারবার লোক 
ছুই রাখল না, তখন কেহ কেহ সংগঠনকে টিকাইয়া রাখবার জন্য 
গোপনেই কাজ করিতে শুরু কাঁরয়া দিল। তাহারা কাজ করিল, কংগ্রেসের 
প্রাতষ্ঠানকে ভাঁঙ্গতেও দল না। প্রায় সকল প্রদেশ হইতে প্রাদোশক 
কামাটগ্যাল কাজ কাঁরতে থাকল, এভাবে জেলায় জেলায়ও কমিটিগুলর 
প্রাতানাধ কাজ কাঁরতে থাঁকল। এই শৃঙ্খলা ভাঙ্গতে পারল না।  নাখল 
ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির আদেশ ও মন্তব্য সকল প্রদেশে পেশাছতে 
থাকিল, সেই মতো অল্পবিস্তর কাজও হইতে থাঁকল। কিন্তু সাধারণ 
লোকের মধ্যে, যাহাদের হইতে নূতন নূতন কর্ম ও সতাগ্রহী পাওয়া 
যাইত, তাহাদের মধ্যে উৎসাহ কম' হইতে লাগিল। ল:কাইয়া ল:কাইয়া 
কাজ কারবার প্রভাব অন্ততঃ ভাল হইল না। সত্যাগ্রহের লড়াই এ-ীবষয়ে 
অন্য লড়াই হইতে পৃথক। ইহাতে নেতাদেরই আগে যুদ্ধে লাফাইয়া 
পাঁড়তে হয়--তাহাদের নিজেদেরই সর্বাগ্রে আগুনে ঝাঁপাইয়া পাঁড়তে হয়। 
আজকালকার সশস্ত্র যুদ্ধে জেনারেল আগে যায় না, আঁধকাংশ সময়ে তো 
তিনি লড়াইয়ের ময়দানেও যান না-তান পিছন হইতেই সেনা সণ্চালন 
করিতে থাকেন। সেনাও আশা করে যে জেনারেল পিছনে থাকিয়া নিজেকে 
স্রাক্ষত রাখিয়া সৈন্যস'ালন কারবেন। এইজন্য 'তাঁন পিছনে থাকলেও 
সেনাদের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে না। কিন্তু সত্যাগ্রহে সেনারাও আশা 
করে যে সর্দারই সবাগ্রে যুদ্ধ কারবেন। এইজন্য ইহাতে সরদার পিছনে 
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পাঁড়লে সেনাদের মধ্যে স্বাভাঁবক অসন্তোষ ও দুর্বলতা আঁসয়া যায়। 
১৯৩৩ সালেও এইরপেই হইল। 

আম যখন বাহরে ছিলাম, তখন ১৯৩২ সালে এই প্রদেশে একটা 
ব্যাপার হয়। গোলটোবল কনফারেন্স প্রভাত কাজকর্মে এতখানি 1নশ্চিত 
মনে হইয়াছিল যে কিছ না কিছু শাসনতন্তে সংস্কার হইবে। আর সে 
সংস্কার কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করুক আর নাই করুক, নৃতন কাঁরয়া তো 
ধনব্চন হইবেই। তাহার মধ্যে জনসাধারণকে যোগ দিতে হইব । হারের 
কথা কি, সমস্ত দেশে ষাণদের সংখ্যাই আঁধক। তাহাদের হাতে অনেক 
ভোট থাঁকবে। তাহাদের মধ্যে কংগ্রেসের পূরা প্রভাব ছিল। ১৯২৩ ও 
১৯২৬-এর িবচিনে তাহা দেখা গিয়াছল। ১৯৩০ ও ১৯৩২-৩-এর 

সত্যাগ্রহের পরে এই প্রভাব বাঁড়য়াই গয়াঁছল। কমে নাই। ইহা বুঁঝয়া 
বিহারের গভন্নর 1বহারের জাঁমদারদের কিষাণদের মধ্যে সংগঠন কারবার 
জন্য উৎসাহ 'দয়াছিলেন। প্রকাশ ছিল যে িষাণদের ঝগড়া এখন জামি- 
দারদের সঙ্গেই হইত। এইজন্য তাহারা এক নূতন পার্ট তৈয়ার কারল। 
তাহাতে চেষ্টা হইল ষাণদেরও িলাইবার। পাঁট'র নাম হইল 'ইউনাই- 
টেড পাঁ্ট।” তাহাদের ইচ্ছা ছিল যে যতক্ষণ কংগ্রেসের লোকেরা যুদ্ধ 
করিতেছে, তাহার মধ্যে আমরা খাজনা আইনের এমন কিছ পাঁরবর্তন 
কাঁরব যাহাতে কষাণদের খাঁনকটা 'সাহায্য হয় আর এইভাবে তাহাদের 
পার্টতে আনতে পাঁরব-যখন নৃতন নিবচিন হইবে এবং কংগ্রেস যোগ 
দিবে, তখন এই ইউনাইটেড পার্ট এতখাঁন শন্ত হইয়া যাইবে, এবং কিষাণেরা 
ইহাতে এতখাঁন যোগ 'দিবে যে কংগ্রেস বিরোধিতা কাঁরতে পারবে না। 

এই পার্টর নিয়ম কিছ খারাপ ছিল না। যাঁদও কংগ্রেসের দম্টতে 
তাহা যথেন্ট ছিল না। ইহাতেও ও্পাঁনবোৌশক স্বরাজ উদ্দেশ্য বলিয়া 
স্বাঁকার করা হইল এবং লিবারেল ফেডারেশনে যেভাবে প্রস্তাব হইত, এ 
ধরণের প্রস্তাবও কিছু কিছ? করা হইল। বিহারে কংগ্রেস ছাড়া অন্য 
কোনও দল ছিল না। একাদকে ছিল ইংরেজ সরকার ও তাহার সাহায্য- 
কারীদের দল, অন্য দিকে কংগ্রেস বা সরকারের সঙ্গে ঘাহারা যুদ্ধে রত 
তাহাদের দল; লিবারেলদের মত মাঝখানে থাকিয়া বিচার কারবার কোনও 
দল ছিল না। এই পার্ট লোকদের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ ও কথা- 
বাতও হইল। আম বুঝিলাম যে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দৰী দল খাড়া কাঁর- 
বার জন্য এই চেষ্টা, এবং ইহাতে গভরন্নরেরও ইশারা-ইঙ্গিত আছে। 
তথাপি আমার মনে মূহূর্তের জন্যও এই সন্দেহ হয় নাই ষে এই দল 
কংগ্লেসের সহিত বিরোধিতা কাঁরতে পারিবে। কংগ্রেসের প্রভাবের কারণ 
তাহার সেবা ও ত্যাগ । এই পার্টতে তো তাহা হইতে পারবে না। আম 
ইহাও বৃঝিতোছিলাম যে, নিবচিনে স্থান পাওয়াকেই মৃখ্য উদ্দেশ্য মানিয়া 
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যে পার্ট গঠন করা হইতেছে, তাহা ানজেদের মধ্যে ঝগড়া না করিয়াও 
থাঁকতে পারবে না, কারণ পার্টর ভিতরে উমেদারের সংখ্যা স্থানের 
অপেক্ষা কয় গুণ আঁধক হইবে। এ ছাড়া নিজেদের মধ্যে প্রা তিদ্বান্দিতাও 
হইতে থাকিবে । এই কারণে, এই পার্ট যে কংগ্রেসের বিরোধতা করিতে 
পারবে সে ভয় আমার ছল না। আম ইহাও বাঁঝয়াঁছলাম যে মাঝখানে 
যাঁদ এমন এক পার্ট গাঠত হয় তবে তাহাতে কিছু মন্দও হইবে না; 
কারণ যখন গভর্নমেন্টের সঙ্গে লড়াইয়ে কংগ্রেস আটকাইয়া যায়, তখন 
গঠনকর্ম কাঁরবারও কেহ থাকে না। হয়তো এই পার্টি হইতে সুযোগমত 
দেশের কিছ; সেবাও হইতে পারিবে । ইহাও ভাবিলাম যে যাঁদ এই পার্ট 
ঁকষাণদের িজের দক হইতে কিছু সাহায্যও করে তাহা হইলে উহাতে 
শকষাণদের লাভই হইবে আবার যখন কংগ্রেসের সঙ্গে ইহার বিরোধিতা 
হইবে তখন 'িষাণ শুধু কংগ্রেসেরই সাহায্য কাঁরবে, স্বরাজের কথা ভলবে 
না। এইজন্য আম এই পার্ট গঠনে একেবারে নিশ্চন্ত িলাম। ইহার 
প্রধান কমর্দের সঙ্গে কথা হইলে আমি নিজের মতও বাঁলয়া দিলাম। 
তাঁহারা ইচ্ছা প্রকাশ কারলেন ঘে আম এবিষয়ে এক মন্তব্য প্রকাঁশত 
কারয়া দিই। আম রাজি হইয়া গেলাম। সংবাদপত্রে আমি এক সংক্ষিপ্ত 
বিবৃতি দিলাম, তাহাতে ইহাই 'লাখলাম যে এই পার্ট যাঁদ নিজের 
প্রকাশিত উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করিয়া ঘায় তবে আম আশা করি যে 
তাহাতে দেশের ভালই হইবে, মন্দ নয়। 

এই বিবৃতির সংবাদ হাজারবাগের বন্ধুরা পাইয়াছলেন। কেহ কেহ 
ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আম সেখানে পেপছিলে এ-বিষয়ে কথা- 
বার্তা হইল। আমি নিজের মত খাালয়া বাঁললাম। কন্তু হয়তো উ“হারা 
সন্তুষ্ট হইলেন না। আমরা সেখানে থাকতে থাঁকতেই এই পার্টর তরফ 
হইতে খাজনা-সম্বন্ধীয় আইনের কিছু সংশোধনের কথা বালল। আম 
তো এ-সব কথা জানিতামই, আর জানিয়াও নিশ্চিন্ত 'ছিলাম। কিন্তু কোন 
কোন বন্ধু ইহাতে ঘাবড়াইয়া গেলেন। তাঁহারা ভাঁবিতে লাগিলেন, এই- 
ভাবে পার্ট তাহার প্রভাব কিষাণদের মধ্যে বিস্তার কাঁরবে। তাঁহাদের 
মত হইল যে ইহার বিরোধিতা করা প্রয়োজন। কংগ্রেস তো ছিল জেলে, 
আর তাহাকে বে-আইনণ প্রাতিষ্ঠানও কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছিল; এইজন্য 
কিষাণ-সভাই বিরোধিতা কারতে পাঁরত। হয়তো পূর্বেরই সভা, কংগ্রেসের 
শান্তর জন্য বিশেষ কিছ কাজ কাঁরতোছল না। কেহ কেহ তাহাকে পুন- 
জরশীবত কারবার জন্য চেষ্টা কারতে লাগলেন। সেখান হইতে তাহাদের 
উৎসাহবাণ পাঠানো হইল। স্বামী সহজানন্দকে বিশেষভাবে অনুরোধ 
করা হইল যে তান 'িষাণ-গ্ভা সংগঠন করিয়া খাজনা আইনের সংশোধন 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করূন। আমি ইহা অপ্রয়োজনীয় বালয়া মনে 
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কাঁরতাম, ক্ষারণ উপরে বািয়াছি; কিন্তু ইহার প্রাতবাদ কাঁরতে পারলাম 
না, চুপ করিয়া থাঁকলাম। ব্রজাকশোর বাব্ও িষাণ-সভার মতো অন্য 
এক প্রাতষ্তান যে প্রয়োজনীয় তাহা বোঝেন নাই। কিন্তু তান বাহরে 
থাকিয়াও এবং আমি ভিতর হইতে ইহার বিরোধিতা কারলাম না। এই- 
ভাবে আমাদের অনুপাঁস্থাঁততেই 'িষাণ-সভার সংগঠন দৃঢ় হইতে লাগল। 
খাজনা আইন সংস্কারের 'বরোধতা প্রবলভাবে হুইতে লাগল। পূর্বেকার 
কয়েকাঁট 'কিষাণসভার প্রধান প্রধান কর্মী এই িষাণসভার [বিরোঁধতা ও 
সংস্কারের সমর্থন উৎসাহের সঙ্গে করিয়া চালল। প্রায় দেড় বৎসর ধাঁরয়া 
এই ব্যাপার হইতে লাগিল, আমরা জেল হইতে ছাড়া পাওয়া পর্যন্ত ইহার 
মীমাংসা হইল না। 

কঠিন রোগ 

১৯৩৩-এর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি অসুস্থ হইয়া পাঁড়লাম। 
একটু কাশ আরম্ভ হইয়া গেল। হয়তো অজানতে ঠাণ্ডা লাগাতেই এরূপ 
হইল। প্রথমে তো আমরা ভাবিয়াঁছলাম যে ইহা সাধারণ কাশ, শ'ম্র সাঁরয়া 
ষাইবে। ল্তু উহা না কাঁময়া দন" দিন বাঁড়তে থাঁকল। হাঁপানরও 
আক্রমণ হইল খুব । একবার তো আক্রমণ এত প্রবল হইল ষে প্রায় দুই-তিন 
দন পর্যন্ত আম খুব ক্লান্ত শ্রান্ত ছিলাম। তাহার পর ইঞ্জেকশন দেওয়া 
হইল। হাঁপাঁন খানিকটা কাঁময়া গেল, তাহার পর কিছ? খাইবার জন্য 
আম উঠিয়া বাঁসলাম। সবে চামচ কাঁরয়া দুধ ও রুটির টুকরা মুখে 
দিয়াছ অমাঁন খুব জোরে হাঁপাঁনর টান উঠিল, আর *শবাস এত ঘন ঘন 
উাঁঠতে লাগল যে মনে হইল প্রাণ বাঁঝ গেল। আঁম বেহঃসের মত হইয়া 
গেলাম। জেল ডান্তার আঁসয়া কিছ? শঃাঁকতে দিল, তবে জ্ঞান হইল। 
তাহার পর উৎকট আমাশয় হইল। 'দনে ২৪।২৫ বার দাস্ত হইতে 
লাঁগল। দুর্বলতা খুব বাঁড়ল। শরীর খুব দুর্বল হইয়া গেল। 
জেল সপাঁরণ্টেশ্ডেন্ট গভর্নমেণ্টকে লাখলেন, ইহাকে চাঁকংসার 
জন্য পাটনা হাসপাতালে পাঠানো হউক । প্রথমে এবষয়ে কিছু ভাবা যায় 
নাই। দাদা খবর পাইয়া ঘাবড়াইয়া আসিয়া উপাঁস্থত হইলেন। আমার 
অবস্থা দেখিয়া খুব 'ীম্তত হইলেন। রাঁচশ গেলেন। কয়েকজন বন্ধদর সঙ্গে 
দেখা হইল। শেষে গভর্নমেন্টের আমাকে পাটনায় পাঠাইবার হকুম হইল। 
তাহা হইল সেস্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। রোগ আরম্ভ হইবার দুই মাস 
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পরে। আমাকে পাটনা জেলে পাগ্তানো হউক এবং পাটনা হ্দসপাতালে 
রোগের পরাক্ষা করা হউক, এই ছিল হুকুম। যখন আমাকে হুকুম বলা 

হইল তখন আম বাঁললাম, পানা হাসপাতালে যাঁদ যাওয়া না হয়, পাটনা 
জেলেই যাওয়া হয়, তাহা হইলে এখানে থাকাই ভাল। কিন্তু আমাকে বলা 
হইল যে [লাখবার ধরণই এই, ইহার অর্থ এই যে আমাকে হাসপাতালে 
পাঠানো হইতেছে।  & 

পরের দিন সকালে কোনও প্রকারে আমাকে পাটনায় লইয়া আসা 
হইল। দাদাও সঙ্গেই আঁসলেন। প্রথমে জেলে আঁনয়া সেখান হইতে 
তাড়াতাঁড় কাঁরয়াই হাসপাতালে লইয়া গেল। হাসপাতালে আম সেই সব 
ঘরের একাঁটতে জায়গা পাইলাম যেখানে রোগী ভাড়া দয়া থাকে, আর 
যেখানে বাঁড়র ছেলোঁপলেদের থাকবার জন্যও অল্প জায়গা থাকে। 
আমার বৌদাঁদ, স্ত্রী ও চাকরও সঙ্গে সঙ্গে থাকতে লাগল । ডাঃ 
ব্যানার আমি পেশীছবামান্র পরীক্ষা করিলেন। অবস্থা খারাপ দৌঁখয়া 
শীঘ্র চিকংসা আরম্ভ কাঁরয়া দিলেন। ডাঃ রঘুনাথশরণ এবং অন্য 
যে-ডান্তার আগে হইতে আমাকে জানতেন যাওয়া-আসা কাঁরতেন। 

পুলিশ পাহারা থাকত; কিন্তু কাহারও যাওয়া-আসার বারণ ছিল 
না। কয় দন ধাঁরয়া তো অবস্থা খারাপ থাকল; পরে আস্তে আস্তে 
ভাল হইতে লাঁগল। মল ও জবর খাঁনকটা সামলাইয়া লইলাম। 
কাশও একটু কম পাঁড়ল। তখনও অসুখ দর হয় নাই, তাহার উগ্রতা 
একটু কম হইয়াছিল। রোগ দূর করিবার জন্য চাকংসা আরম্ভ হইল 
এমন সময়ে বিকালে তিনটা চারটায় আচমকা খবর আঁসল-_গভরন্নমেন্টের 
হুকুম আসিয়াছে, আমাকে শীঘ্র বাঁকপুর জেলে পাঠানো হউক। হয়তো 
কেহ গভরন্নমেন্টের নিকটে কোনও খবর দিয়া থাঁকবে বা নাঁলশ করিয়া 
থাকিবে যে আমার সঙ্গে অনেক লোক দেখা করিতে আসে আর আমি 
সেখানে খাটে বাঁসয়া আন্দোলন চালাইতে থাঁক। কথাটা ছিল একেবারেই 
মথ্যা। লোকে অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা কাঁরতে আঁসত- আর রোগের 
জন্য তাহা ছিল স্বাভাবক; কিন্তু আম কাহারও সঙ্গে আন্দোলনের 
সম্বন্ধে কিছুই বাল নাই। 

লইয়া যাওয়া হইল। খবর পাইয়াই ডাঃ ব্যানার্জ সাহেব চলিয়া আসিলেন। 
তাঁহার খুব দুঃখ হইল; কারণ তান রোগের চাকংসা এখন শুরু কাঁরয়া 
'দিয়াছিলেন, এপর্যন্ত তো উগ্র কারণগুলিই কম করিতে পাঁরয়াছলেন। 
সেখানে যে-সব ওঁষধপন্র তান 'দিতেছিলেন তাহা িখিয়া তিনি এক 
রিপোর্টও সঙ্গে দিয়া দেন। জেলের সংপারিশ্টেশ্ডে্ট মিঃ স্ট্রিকল্যান্ডের 
সঙ্গে (তিনি আবার জেল্মর 'সাভল সাজেনও বটে) তাঁহার কথাবাত্ও 
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হয়। সুপাঁরণ্টেশ্ডেন্ট তাঁহারই চিকিৎসা যাহাতে চলে তাহার জন্য বাঁলয়া 
'দিলেন। জেলে সেই ওষধই চালতে থাঁকল। আ'ম খাঁনকটা সুস্থ তো 
হইয়াই গ্িয়াছিলাম। জেলেও সংস্কার হইয়া গিয়াছল। এখন ঠান্ডার 
দন আসতেছে, আমার শরীর সব দা খারাপ হইতেছ। একাঁদন আবার 
হঠাৎ খুব জোরে হাঁপাঁন শুরু হইল। দুই দনের মধ্যে অবস্থা খুব 

হইল না। অবস্থা দৌঁখয়া তানও খানিকটা ঘাবড়াইয়া গেলেন। 1তাঁন 
আবার গভরন্নমেন্টকে লাঁখলেন বা টোলফোন কাঁরলেন; ডাঃ ব্যানাজকেও 
আমাকে দেখিবার জন্য লইয়া আঁসলেন। ডাক্তার ব্যানার্জ [ছু ওষধ 
দিলেন। সে রান্রে আম খাঁনকটা ঘুমাইতে পারয়া।ছলাম, 1কন্তু বোশ 
উপকার হয় নাই। শেষটায় 'সাঁভল সার্জন আবার গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কথা 
বাঁলয়া আমাকে জেল হইতে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা কারলেন। 
যখন তান আমাকে বাঁললেন যে গভরন্নমেন্টের আমাকে হাসপাতালে 
পাঠাইবার হুকুম আসিয়া গিয়াছে, তখন আমি বাঁললাম যে এইভাবে জেল 
হইতে হাসপাতাল ও হাসপাতাল হইতে জেল আসা-যাওয়া আম বরদাস্ত 
কাঁরতে পাঁর না, যাহা করিবার তাহা এখানেই হউক। ইহার পরে তিনি 
আশ্বাস দিলেন ষে এবার যতক্ষণ ডান্তারেরা আমাকে সংস্থ করিয়া ফরাইয়া 
না দিবে ততক্ষণ আমাকে হাসপাতালেই রাখা হইবে। 

কথাটা এই যে প্রথমবারের হুকুমে শুধু পরাক্ষার জন্যই হাসপাতালে 
যাইবার কথা ছিল; কিন্তু সেখানে ডান্তারেরা ওষধপন্র দতে আরম্ভ কাঁরয়া 
দিয়াছল, ইহার জন্য গভর্নমেন্ট তাঁহাদের কাছে কোফিয়ৎ চায়! কিন্তু 

সকলে জবাব 'দিয়াছলেন যে চিকিৎসা ছাড়া পরাঁক্ষার কোনও মানে নাই, 
আর অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে ওষধ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই 
কথার রিপোর্ট ডাক্তার ভাষায় গভনমেন্টকে দেওয়াও হইয়াছল। তাহাতে 
গ্ভনমেস্টের মুখ বন্ধ হইল বটে. কিন্তু আমাকে তাড়াতাড়ি ফেরৎ পাঠাই- 
বার হুকুম বাহির করা হয়। যখন জেলে দ্বিতীয়বার রোগ খ.ব বাড়িয়া 
যায় তখন সকলে মাঁলয়া সোজা হুকুম করাইয়া লয় যে না সারয়া ওঠা 
পর্যন্ত আমাকে ওখানেই থাকতে হইবে। 

আমাকে যখন হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, তখন আমার অবস্থা খুব 
খারাপ। এইবার জেলের কঠোরতাও ছিল যথেষ্ট। হুকুম হইয়াছিল ॥ষ 
বাঁড় হইতে দুইজন স্বীলোক সঙ্গে থাকতে পারবে, কাজের জন্য দুই এক- 
জন চাকর, আর কেহ দেখাশুনা করিবার জন্য আসিতে পারিবে না। হপ্তয় 
একবার বাঁড়র লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইতে পাঁরবে_ তাহাও 
পুলিশ ও জেল কর্মচারীদের সাক্ষাতে । আমার ইহাতে বিশেষ কোনও 
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কম্ট হয় নাই, কারণ আম প্রথম হইতেই কাহারও সঙ্গে আন্দোলনের 
সম্বন্ধে কোনও কথা বাঁলতাম না, আর এখন তো এতই অসুস্থ ছিলাম যে 
চোঁক হইতে উঠিয়া চেয়রেও বাঁসতে পারতাম না। এবারের অসুখ 
প্রথম হইতে বোশ শন্তও ছিল, হাজার চেষ্টাতেও কামিতোছল না। কখনও 
কখনও ইনজেকশনের পর ইনজেকশন দিবার প্রয়োজন হইত। *বাস কম্ট চার 
পাঁচ ঘণ্টার জন্য একটু কমিত, আবার যে কে সেই, বাস, আবার ইনজেকশন 
দেওয়া হইত। নভেম্বর ডিসেম্বর খুব খারাপভাবে কাঁটল। রোগে 
ভূ'গতাম বটে কিন্তু এতখ্ীন কাঠিন রোগ আগে কখনও হয় নাই। ডসেম্বরে 
হাসপাতালের ডান্তারেরা গভর্নমেন্টকে লিখেন যে অবস্থা খারাপ, রোগ্নকে 
কায়দা করা যাইতেছে না, রাত্রে এত ক্লান্তি হয় যে মোঁডক্যাল কলেজের 
দুইজন ছান্র পালা কাঁরয়া জাগিয়া দেখাশ্যনা করে। কন্তু গভর্নমেণ্টের 
কাজ তাড়াতাঁড় তো হয় না। শেষে হুকুম হইল, মেডিক্যাল বোর্ড আমাকে 
পরাক্ষা করিবে। এই বোর্ডে সেই ডাঃ ব্যানার্জ, সেই সিভিল সার্জন, 
আর তৃতীয় ছিলেন মোডক্যাল কলেজের প্রন্সিপাল। আমার আভজ্ঞতা 
ছিল, ডিসেম্বরের শেষে প্রত্যেক বংসর রোগের জোর কিছ কম হয়। 
এ-বংসরও সেইর্পই হইল। ১৯৩৪ সালের জান[য়ারির প্রথম সপ্তাহে 
মেডিক্যাল বোর্ড যখন পরীক্ষা কারতে আপে, তখন রোগের প্রকোপ কামিয়া 
গিয়াছিল। সমস্ত অবস্থা ও প্রাতাদনের পোর্ট দেখিয়া বোর্ড আমাকে 
ছাঁড়য়া 'দবার সুপাঁরশ কারল। আমাকে তাহা বলা হয় নাই। জেলে 
এক বংসরের বোঁশ হইয়া গিয়াছিল- সাজা ছল পনেরো মাসের। হয়তো 
মেয়াদের বাকি ছিল দেড় মাস কি দুই মাস। রিপোর্টের উপর গভর্ন- 
মেন্ট ১৯৩৪-এর ১৫ই জান্যয়ার বিচার কাঁরলেন- আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া 
স্থির হইল। আমি সৌঁদন খাওয়ার পর চৌকিতে শুইয়াছিলাম। একজন 
লোক আসিয়া চাকরকে দিয়া খবর দল, স্যর গণেশদত্ত সিংহ খবর 
পাঠাইয়াছেন_ গভর্নমেন্ট আজ "স্থির করিয়াছেন, আমাকে ছাঁড়য়া দেওয়া 
হইবে, এখন এক আধ দিনের মধ্যে এই হুকুম জেলের মারফং পেপীছিয়া 
যাইবে। চাকর আসিয়া এই কথা আমার বৌদিদি ও স্ত্ণকে বলিল তাহারা 
আবার আমাকে খবর দিল। 
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হাসপাতালে চৌকর উপর শুইয়া শুইয়া ভাঁবতাম- রোগের যখন প্রকোপ 
'ছল, যখন এখন-তখনের নহবৎ বাঁজতোছিল, তখন তো গভরননমেণ্ট কিছু 
করে নাই; এখন যে ?কছ? ভাল হইয়া 1গয়াছ, দিন দন স্বাস্থ্য ভাল 
হওয়ার সম্ভাবনা ও আশা আছে, এবং মেয়াদও প্রায় পুরা হইতে চাঁলয়াছে, 
তখন এই 'বনামূল্যের আরাম আমার উপর কেন চাপানো হইল! রোগ 
যখন কঠিন ছিল, তখন তো ঘরের কোনও লোকের সঙ্গে, দাদার সঙ্গেও, 
সপ্তাহে একবারই প্ীলশের সামনে সাক্ষাৎ হইতে পারত! রোগ এত 
কাঁঠন ছল যে একবার আমার বৌঁদদি চাঁলয়া গিয়াছলেন আর আমার 
ভাইপোর স্ত্রী দুইবার দিনের জন্য সৈবা কারতে আসলেন, তাহার চার 
বংসরের এক শিশুসন্তান ছল যে তাহাকে ছাঁড়য়া আলাদা থাঁকতে 
পারত না; তাহার উপরও ওজর হইল যে দুইজন লোকের থাকবার হুকুম 
আছে, এই শিশু তৃতীয় ব্যাস্ত, সঙ্গে থাকতে পারিবে না! তাহাকে চালয়া 
যাইতে হইল! এখন কেন এই বৃথা উপকার লইব ? 

আম এই সব কথা ভাবিতে ভাবতে চৌঁকর উপর পাশ বদলাইতে- 
ছিলাম এমন সময়ে চৌক নড়িতেছে বাঁলয়া মনে হইল। আবার বাড়ির 
দরজা জানালা নাঁড়তে লাঁগল। আমার মনে হইল, রোগে ভূগিয়া আম 
এতটা দূর্বল হইয়া ?গয়াছ, আর এতক্ষণ ধরিয়া ভাবনা-চিন্তায় পাঁড়য়া 
আছ, তাই আমার মাথা ঘ্ারয়া উঠিল। আঁম ইহা ভাঁবতোছিলাম 
এমন সময় আমার বৌদাঁদ অনা ঘর হইতে চংকার কাঁরয়া বাঁললেন, ভূঁমি- 
কম্প হইতেছে । আমি চট্ করিয়া বাঁঝয়া লইলাম। বললাম যে সকলে 
বাঁহরে পালাও। শীঘ্র চৌকি হইতে নামিয়া বাঁহরে গেলাম, সামনের 
ময়দানে গিয়া দাঁড়াইলাম। মাঁট এত জোরে কাঁপতেছিল যে দাঁড়াইয়া 
থাকা কঠিন হইয়াছল। সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ানক ঘর্ঘর শব্দ ছিল। শত শত 
রৈলগাড়ি একসঙ্গে চলার মত আওয়াজ হইতেছিল। অন্যান্য রোগীদের 

তাহারা নিকটেই আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। মাঠের মধ্যে অনেক গরু চারতে- 
ছিল, তাহারা লেজ উঠাইয়া এঁদিক-ওাঁদক ছাটিতে লাগল । একবার সকলে 
মালিয়া আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম সেখানে এভাবে ছটিয়া আসিল যে 
মনে হইল বুঝি আমাদের উপর আক্রমণ কাঁরতেছে! কিন্তু সেরূপ 

গেল, যেন তাহারা এ জায়গাটা নিরাপদ বাঁলয়া মনে করিল, অথবা 
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আমাদের নজেদের 1হতৈষী মনে কাঁরিয়া আমাদের নিকটে থাকাই ভাল 
মনে কারল। ইহারই মধ্যে, খানিকটা দূরে, নার্সদের থাকবার বড় দোমহল্লা 
বাঁড় ধড়াম্ কাঁরয়া পাঁড়য়। গেল। 'কন্তু গর্গর্ শব্দ এত জেরে হইতে- 
ছিল যে বাঁড় পাঁড়বার আওয়াজ কমই শোনা গেল, শুধ্ ধূল/মাটি প্রবল- 
বেগে ডীঁড়তে দোঁখয়াই বাঁঝলাম যে এ বাঁড় পাঁড়য়া ঘাইতেছে। হাস- 
পাতালের খানিকটা অংশ এখানে-ওখানে পাঁড়য়া গেল, কিন্তু সৌভাগ্য- 
বশতঃ কেহ মারা পড়ে নাই, কেহ আহতও হয় নাই। খানিকটা পরে সব 
শান্ত হইল। 

আমি আন্দাজ করলাম, প্রায় সাড়ে চার মানট ধরিয়া ভূমিকম্প হইতে- 
"ঘছল। পরে প্রদেশের 'বাভন্ন স্থান হইতে খবর আসলে জানা গেল, সাড়ে 
চার হইতে সাত 'মাঁনট পযন্তি ভূমিকম্প হইয়াছল। এখান-ওখান 
হইতে লোকেরা ভয়ে ঘাবড়াইয়া বাহর হইতে লাঁগল। এই সময়ে 
ঘরের ভিতরে যাইতে কাহারও সাহস হইতেছিল না। যে সময়ে হাস- 
পাতালে আঁসয়াছিলাম তখন হইতে এই প্রথম ঘরের বাঁহরে আসলাম, 
এই প্রথম অন্য লোকের সঙ্গে কথাবাততা হইল। কথা আর কি হইতে 
পারত, ভূমিকম্পের বিষয়েই কথা হইল। বন্ধুরা শহর হইতে দৌঁ়াইয়া 
দেখিতে আসলেন, আমার অবস্থা করূপ। ধীরে ধীরে খবর আসতে 
লাগল যে শহরে অনেক বাঁড় পাঁড়য়া গিয়াছে । হাসপাতালে কাহাকে 
কাহাকে আহত অবস্থায় লইয়া আসাও হইল। আমাদের চৌকি বাহরে 
মাঠেই বাঁহর কাঁরয়া দেওয়া হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানেই পাঁড়য়া ?ছিলাম। 
জানুয়ারর শীত। বাতাস প্রবলবেগে বাঁহতোছল । খুব ঠাণ্ডা পাঁড়তে- 
গছল। আমার সামনে প্রশ্ন হইল, রান্রে ক করা যায়। ঘরের ভিতরে শিয়া 
লোকেরা দেখল, কোথাও কোথাও দেওয়াল ফাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোনও 
অংশ পাঁড়য়া যায় নাই। আঁম ভাবলাম, রাত্রে বাঁহরে থাকিলে তো 
ঠান্ডার জন্য অবশ্যই আমার রোগ বাড়িয়া যাইবে, বাঁচিতে পারব না, 
যাঁদ রান্রে আবার ভূমিকম্প হয় তাহা হইলে আবার বাঁহরে আঁসব। 
সাহস করিয়া আমি বাঁড়র ভিতর চলিয়া গেলাম। দেখাদেখি আরও 
কোনও কোনও রোগ গেল, সকলে. নয়। ীনকটে শিশহদের ওয়ার্ড ছিল, 
তাহার এক অংশ. পাঁড়য়া গিয়াছিল, দেওয়ালও খানিকটা দুর্বল হইয়া ?গয়া- 
ছিল; এইজন্য হাসপাতালের লোকেরা সকলে চৌকি মাঠের মধ্যেই রাখিয়া 
দিল, এ ঠান্ডার মধোই তাহারা রাত কাটাইতে লাঁগল। রাত একটায় 
ভূমিকম্পের আর একটা ধাক্কা আসিল। রান্রিটা কোনও প্রকারে কাণ্টল। 
বাঁহরের খবর সে-দিন কিছু পাইলাম না। শহরের খবর অল্পই পাইলাম, 
তাহাতে জানলাম যে শহরের যথেম্ট ক্ষাতি হইয়াছে। 

পরের দিন সকাল দশটায় ডাঃ ব্যানার্জ আমাকে দোখতে আ'সলেন। 
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তাঁহার সঙ্গে কথা বালতে বাঁলতে বারান্দা হইতে নঁচে নামিতোছলাম 
এমন সময়ে আর একবার ভূঁমিকম্প। আমরা দুজনে বাহিরে চাঁলয়া 
আ'সিলাম। সর্বপ্রথম তাঁহার নিকটে জানলাম যে মুঙ্গেরের অবস্থা 
খারাপ, যাঁদও কোনও সঠিক খবর পাওয়া যায় নাই। 'তনি মুৃঙ্গেরেই 
থাকতেন, তাই খুব চান্তত ছিলেন। 1তাঁন একথাও বাঁলয়াঁছলেন যে 
গভর্নমেন্টের আদেশ হইয়াছে, যত জন ডান্তার পাওয়া যায় তাহাদের প্রস্তুত 
কাঁরয়া রাখতে হইবে, যেখানে যাওয়ার হুকুম পাওয়া যায় শীঘ্র যেন 
চলিয়া যায় এবং হাসপাতালেও আহতদের জন্য স্থান এবং অন্যান্য ব্যবস্থা 
যেন ঠিক থাকে। এখন খা নকটা খবর পাওয়া গেল যে এই ভূমিকম্প 1কছ:- 
দূর পযন্ত বাহাদুর দেখাইয়া আসিয়াছে । ইহাও শুনিতে পাইলাম যে 
সরকারি সেক্রেটারিয়েটের এক ভাগ পাঁড়য়। গিয়াছে, সব কাজকর্ম লশ্ড- 
ভণ্ড, গোশমালে আমার মান্তর হুকুমও আসতে পারে নাই। আমাকে 
দুই দন পরে ছাড়া হইল। সে-দিন 'সাঁভল সান আঁসয়া বকাল 
চারটায় আমাকে বাঁললেন যে আমাকে ছায়া দেওয়া হইয়াছে এবং আমি 
যাহা ইচ্ছা করতে পারি। পুলিশের পাহারা সরাইয়া লওয়া হইল। 
কাহারও কাহারও ধারণা, বুঝ ভূঁমকম্পের জন্যই গভরনমেন্ট আমাকে 
ছাঁড়য়া দেন। উপরে ঘেমন বাঁলয়াছ, ভূমিকম্পের কয়েকঘণ্টা পূবেই 
অসংস্থতার জন্য আমাকে ছাড়া 'স্থর হইয়া 'গিয়াঁছল, তাহার আভাসও 
আম পাইয়াছলাম। ভূমিকম্পের জন্য মাীন্ত পাইতে দুই দন দৌর হইয়া 
গেল; কারণ সমস্ত বশপারই গোলমাল হইয়া যায়। যখন দুই দন পরে 
উত্তর িহারেরর শোচনীয় অবস্থার সংবাদ কিছ কিছ আসতে লাগিল, 
তখন গভর্নমেন্ট সেখানকার আঁধবাসী কোনও কোনও সত্যাগ্রহীকে ছাঁড়য়া 
দলেন। তাঁহারা জানিতে পারলেন যে আমও মন্ত পাইয়াছ। আঁম 
ভাবতেছিলামই যে ভূমিকম্পে পড়ত লোকদের সাহায্যের জন্য কিছ: না 
কিছ করিতে হইবে, এমন সময়ে তাঁহারা আসিলেন। তাঁহাদের আমি 
ন্রিহুত জেলায় পাঠাইলাম। কিছ: টাকা ধার করিয়া তাঁহাদের জন্য কম্বল 
িনাইলাম, তাঁহাদের 'নকট পাঁরবার ছু ছল না, গ্রীম্মকালে তাঁহারা 
গ্রেপ্তার হন, আর চাঁলয়া যাওয়ার সময় সেই গ্রীজ্মকালের ধাঁত ও কুতা 
ফেরৎ লইয়াছিলেন। কিছ খরচের টাকা দয়া কোনও রকমে চম্পারন, 
মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা ও সারণের খবর লইবার জন্য তাঁহাদের পাঠাইলাম। 
রেল, তার, সব বন্ধ ছিল। ইঠ্হারা কেমন কাঁরয়া যাইতে পারবেন তাহাও 
কিছ: জানা ছিল না। বাড সাদর কানাডার কা ভার সারে 
হাঁটয়া গিয়া খবর লইতে শুর; করিলেন। 
আম সাহায্যের জন্য টাকার জোগাড় কালাম এবং এক আবেদন প্রকাশ 

কাঁরব বাঁলয়া ভাবলাম। কয়েকটা দিন কাটটয়া গিয়াছে, এপর্যন্ত কোনও 
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ঠিক খবর পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অল্পাবস্তর যে খবর পাওয়া "গিয়াছে 
তাহা অতি ভয়ানক। ডান্তারেরা আমাকে হাসপাতালেই বন্ধ করিয়া রাঁখয়া- 
ছিলেন। আমার খুব দুর্বলতা ছিল, কিন্তু জান না এ-সময়ে কোথা হইতে 
উৎসাহ ও শান্ত আঁসল। আমি জদ কাঁরয়া কাজ শুরু কাঁরয়াই ?দয়া- 
ছিলাম, কিন্তু হাসপাতাল হইতেই । হাজারবাগ হইতে মথু্রাবাব ও 
সত্যনারায়ণবাবু, ছ7াটয়া হাসপাতালে আমার 'ানকটে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। বন্ধ হাসপাতালেই আসিয়া দেখা কাঁরলেন আর মত 
হইল যে এক আঁপল বাহর করা যাক এবং 'রালফ কাঁমাঁটর নামে এক 
কাঁমাট গঠন করা যাক। আমরা 'স্থর কাঁরয়াছলাম যে এই কাঁমাঁট শুধু 
কংগ্রেসের লোকদেরই না হইয়া সকল দলের লোকদের হইবে । কোনও 
সঙ্কট কখনও আসিয়া পাঁড়লে আমরা বরাবর এইভাবে কাজ কারয়া 
আ'সতোছলাম। এজন্য এবারও তাহাই কারবার ছল, 'কন্তু এখনও 
বুঝিতে পার নাই যে একাজ কত বড় হইবে। তখন পধন্তিও ক্ষাতির 
সম্বন্ধে পুরা খবর পাওয়া যায় নাই। গভর্ণরও এক সর্বসাধারণের সভা 
করিবার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। 'মঃ সৈয়দ আবদুল আজজ তখনকার 
দিনে ছিলেন একজন 'মানস্টার, তান আসিয়া হাসপাতালেই আমার সঙ্গে 
দেখা করিলেন। তিনি বাললেন, পৃথক আপিল না করিয়া গভরন্নমেন্টের 
সঙ্গে মালয়া কাজ কাঁরলেই ভাল হইবে। শফী দাউদী সাহেবও আঁসয়া 
দেখা কাঁরলেন, তাঁহরও এই মত হইল। 1তনি ইহাও বাঁলয়াছলেন যে 
আ'পলে যে টাকা সংগ্রহ হইবে তাহা ছাড়া গভর্নমেন্ট নিজের টাকাও খরচ 
করিবেন, এবং আমাদের আপিলে বৌশ টাকা আদায় হইবে বাঁলয়া আশা 
করা যায় না, কারণ সত্যাগ্রহের জন্য কংগ্রেসের সংগঠন ওলটপালট হইয়া 
গিয়াছে এবং কমর্দের মধ্যেও অনেকে জেলে আছে। আম উ*হাদের 
বালয়া দিলাম যে এই ব্যাপারে গভরনমেণ্ট যাহাই করুক, তাহার সঙ্গে 
আমাদের বিরোধ তো হইবে না-ই, কিন্তু এমনও কেহ কেহ থাকিবে যাহারা 
গভর্নমেন্টকে পয়সা না "দিয়া বেসরকারী প্রাতিষ্ঠানও কাজ করে ইহা 
চাঁহবে; আমরা প্রাত সংকটকালে এই ধরনের কিছ করিয়া আঁসতোছ, 
তাই জনসাধারণও আমাদের কাছে কু আশা রাখবে; গভরননমেন্টের সঙ্গে 
আমাদের বরোধ নাই; লোকে আমাদের যাহা দিবে তাহারই সদ্ব্যবহার 
করিয়া আমরা চুপ কাঁরয়া থাকব, এবং গভর্নমেন্ট আমাদের "দয়া যাঁদ 
কিছ; কাজ করাইয়া লইতে চায়, তবে তাহা করিতেও আমরা পশ্চাৎপদ 
হইব না। এইরূপ বাঁলয়া আম কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বাঁললাম, 
তখন তাঁহারা আমার মত অনুমোদন কাঁরলেন। 

এক 'দন এক ছোট সভা হইল, তাহাতে বিহার সেন্ট্রাল রিলিফ 
কমিটির নামে এক প্রাতিষ্ঞান স্থাপিত হইল। আমাকে তাহার নেতা স্থির 
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করা হইল, তাহার নামে আম আঁপল বাহর কাঁরলাম। তাহার পর 
গ্রভর্নমেন্টের তরফ হইতে সবসাধারণের সভা হইল । তাহাতে আমিও 
যোগ দিলাম। তাঁহারাও আঁপল বা।হর কারলেন। আমার আপলের 
উত্তরে চারাঁদক হইতে টাকা ও 'জানসপন্র আসতে লাগল। সংবাদপত্রে 
এখন ধ্বংসের [ববরণও ছাপা হইতে লাগল । তাহা পাঁড়য়া সমস্ত দেশে 
এবং বিদেশেও বিহারে প্রাত গভীর সহানুভূতির সাম্ট হইল। পাঁণ্ডত 
জওহরলাল পাটনায় আসলেন। সবচেয়ে ধ্বংসলীলা বোৌশ হইয়াছল 
নিহত ও মু্গেরে, সেখানে গিয়া তান নিজের চোখে অবস্থা দেখলেন। 
মুঙ্গেরে তো তান পাঁতত গৃহের ধবংসস্তূপ খ্াড়য়া মৃতদেহ বাঁহর 
করার কাজেও সাহায্য কারলেন এবং এই দক দিয়া সকলের জন্য আদর্শ 
পথাপন কাঁরলেন। বাংলা হইতে সংকটন্রাণ সাঁমাতর তরফ হইতে শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্দ্র দাসগ্প্ত টাকা ও 'জানিসপন্র লইয়া চলিয়া আসেন। আম 
টোলগ্রাম কারয়া গান্ধীজীকেও খবর পাঠাইলাম। তানি তখন বহু দূরে 
মান্দ্রাজ প্রদেশে কোথাও হারিজনদের জন্য পদব্রজে ঘারতোঁছলেন। তার 
পাইয়াই তিনিও আঁপল বাহির করিলেন, আর ানীজেও অর্থসংগ্রহ 
কাঁরতে লাঁগলেন। কমিটির তরফ হইতে সব জেলায় প্রধান কার্যকতাঁ 
নিষুন্ত করা হইল, আর তাঁহাদের অধীনে অনেকানেক কমা কাজ করিতে 
লাগল। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে টাকা আসতে লাগল-কাপড়, 
চাউল, অন্যান্য খাদ্)বস্তু, বাসন, কম্বল, ওবধ-ইত্যাঁদ পেশীছতে লাগল । 
সব জানসের প্রয়োজন হইল। পাটনা হইতে আমরা প্রয়োজনমত সকলকে 
দুর্দশাগ্রস্ত জেলায় পাঠাইতে লাগিলাম। দুই চার দিনের মধেঃই কাজ 
খুব বাঁড়য়া গেল। আমাদের [বস্তর সঙ্গী জেলে ছিলেন। '্রিহ্ত, 
ভাগলপুর ও পাটনা বিভাগে যাঁহাদের বাঁড়, গভন“মেন্ট তাঁহাদের সকলকেই 
প্রায় ধীরে ধীরে ছাঁড়য়া দলেন। তাঁহারাও আসিয়া কাজে জ্যাটয়া গেলেন। 

পশ্ডিত জওহরলালজী একাঁদন পাটনায় থাকিয়া কেন্দ্রীয় আফসের 
সংগঠনের ব্যাপারে ও অন্যান্য কথায় পরামর্শ "দয়া সাহায্য কাঁরলেন। 
[তানি দুইবার এই প্রদেশে আসলেন এবং প্রাণপণ কাঁরয়া মন দয়া কাজ 
কাঁরতে থাকিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার পরেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার 
করিয়া আবার জেলে বন্ধ করা হইল। এইজন্য আমাদের তাঁহার নেতৃত্বে 
বোঁশ লাভবান হওয়া সম্ভব হইল না। সরূদার বল্লপভভাই প্যাটেলও জেলেই 
ছিলেন। গুজরাতে প্রলয়ংকর বন্যার সময়ে তিনি লোকসেবার যে ব্যবস্থা 
কাঁরয়া ছিলেন তাহার আঁভজ্ঞতা হইতেও আশরা কিছ লাভ করিতে 
পারলাম না। 'কন্তু মহাত্মাজী, শেঠ যমুনালাল বাজাজ ও সর্দারের সহ- 
কারী শ্রীষযন্ত লক্ষীদাস পুরুষোত্তম প্রভৃতি আসিয়া উপাঁস্থত হইলেন। 
সংয্যন্ত প্রদেশ হইতে আচার্য নরেন্দ্রদেব ও শ্রীয্ত শ্রীপ্রকাশজাঁ পেশ ছিয়া 
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গেলেন। বাঁহর হইতে যে সমস্ত ভাইবোনেরা আসয়ালেন তাঁহাদের 
সকলের নাম গণনা করা কঠিন। যাঁদ কাহারও নাম বাদ পড়ে তাহা হইলে 
আমাদের পক্ষে লঙ্জার কথা হইবে । কিন্তু কয়েকজনের নাম এমন যে তাহা 
উল্লেখ না কাঁরলে বড়ই কৃতঘতা হইবে । তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত জে. সি. 
কুমারাপ্পা একজন। তান হিসাব পরীক্ষার কাজ করিতেন, ?বলাত হইতে 
ইহা শাঁখয়া বো"বাইয়ে বড় বড় কোম্পানীর হিসাব পাঁরদর্শন কাঁরতেন। 
গান্ধীজীর সঙ্গে আঁসয়া এ কাজ ছাড়িয়া গুজরাত 'বদ্যাপঠে কাজ 
কাঁরতেছিলেন। যখন কংগ্রেস এমন এক কমিটি গঠন কারল যাহার আঁধকার 
হইল ভারতবর্ষের উপর চাপানো খণভার পরাক্ষা করা, তখন ই*হাকেও 

তাহার সদস্য কাঁরয়া লওয়া হয়; মহাত্মাজী ইস্হাকে হিসাব দেখাশুনা কাঁর- 
বার জন্য এখানে পাঠাইয়াঁছলেন। এইটুকু বললে অসতযান্ত হইবে না যে 
ইন না আসলে এবং সমস্ত হিসাবের একটা সুব্যবস্থা না কাঁরয়া দিলে, 
আমরা বিপদে পড়তাম। আমাদের কমাঁদের সংখ্যা প্রায় দুই হাজারেরও 
বোঁশ হইবে । তাহারা ১২টা জেলায় ভাগ করা ছিল। তাহাদের মধ্যে 
অল্প লোকই সামান্য হসাবও জাঁনত। কাজও ছিল অনেক রকমের এবং 
সকলের 'হসাব পৃথক পৃথক রাখতে হইত। এ-কাজ এতখাঁন ছড়াইয়া- 
ছল যে তাহা সামলানো ছিল বড়ই কঠিন ব্যাপার । কিন্তু ইন্হার 'নাদ্ট 
পদ্ধাততে হিসাব রাঁখয়া সব কাজ ঠিকমত হইল। 

আম শুরুতেই বহার ব্যাঙ্কে কাঁমাটির খাজা করিয়া 1দয়াছলাম। 
টাকা আঁসত কাঁমাটর নিকটে আর সোজা ব্যাঙ্কের নিকটে। দিনে দুই 
তিন শত মাঁণঅডার আঁসত। রোজ শত শত পার্শেল আসত আর 
তাহাদের মধ্যে আসত হরেক রকমের জানস। সকলের হিসাব পৃথক 
পৃথক রাখা হইত। কেন্দ্রে পেশছিয়া যখন টাকা বা জিনিসপত্র খরচ 
হইত, তখন তাহারও হিসাব কেন্দ্রীয় আঁফসের দৃম্টতেই রাখা হইত। 
কিছুদিন পরে যখন আমাদের প্রথম রিপোর্ট বাহর হইল আর তাহার 
সঙ্গে পয়সা ও জিনিসপন্র যাঁহারা দিয়াছেন তাঁহাদের নামের তালিকা ছাপা 
হইল, তখন তাহা প্রায় ৪০০ পচ্ঠার পুস্তক হইয়া গেল। আমরা জন- 
সাধারণকে আবেদন জানাইলাম ঘে, যাঁদ কোনও দাতার নাম উহাতে ছাপা 
না হয় তাহা হইলে তিনি যেন আমাদের জানাইয়া দেন। আনন্দের বিষয় 
এই যে যাঁদও কয়েক হাজার দাতা সোজা আমার নিকটে অথবা ব্যাণ্কের 
নিকটে পয়সা ও জিনিসপত্র পাঠাইয়াছিলেন তথাপি আমার নিকট অল্পই, 
হয়তো দশ বারোখানাই, পত্র আসিয়াছিল যাহাতে নাম ছাপা হয় নাই বলিয়া 
আঁভযোগ করা হয়। যখন পরীক্ষা করা হইল তখন তাহাদের নামও ছাপা 
হইয়াছে দেখা গেল, কেবল এই ভুল হইয়াঁছল যে অন্য কোনও প্রদেশ বা 
শহরের নীচে তাহাদের- নাম ছাপা শিয়াছিল। হিসাবের কাজ যে খুব 
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পাকাভাবে হইত তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। এখানে আম এাঁবষয়ে 
এতটা জোর দিতোছ এইজন্য যে সর্বসাধারণের কাজে টাকা-পয়সার ব্যাপারে 
পরিষ্কার থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কমীর্রা ঠিকমত সঙ্গত উপায়ে 
পাবলিকের দেওয়া টাকা খরচ করিলেও হিসাব যাঁদ ঠিক ঠক না রাখে 
তবে বদনাম হয়। সর্বদাই প্রায়, পুনমের কোনও "ভাঁত্ত থাকে না, কারণ 
খরচ তো ঠিক হইয়াই থাকে, হিসাবের জ্ঞান থাকে না বাঁলয়া অথবা 
কমাঁদের শিথিলতা বা আলস্যের জন্য, হিসাব ঠিক থাকে না বাঁলয়া দুনমি 
হয়। লোকদের মধ্যে আশাতীত উৎসাহ যখন দোৌখলাম ও টাকার বৃষ্টি 
হইতে লাগিল, তখন আমার এই চিন্তা ছিল যে লোকদের 'বশ্বাস যেন 
কোথাও মিথ্যা না হয়। কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায়, বিশেষ কাঁরয়া কুমারাপ্পাজী 
ও তাঁহার অধীনে কর্মী শত শত কার্যকতরি চতুরতা এবং তৎপরতায় কাজ- 
কর্ম ভালমত 'িবহি হইতে পাঁরল। আমরা বাঁলতে পার যে লোকদের 
দেওয়া টাকা ও 'জীনসপন্র খুব ভাল কাজে লাগয়াছল। বাস্তবিক 
যেরপ সদ্ব্য় হওয়া প্রয়োজন সেরূপই হইয়াছল। 

[বহার সেন্ট্রাল রলিফ কামাঁটর সেবাকর্ম 

আমি কয়েদ হইতে মুস্ত হইবার পরেও দশ 'দিন পধন্ত হাসপাতালে 
থাঁকলাম। কিন্তু এখন বাহরেও যাওয়া-আসা কারতাম। ডান্তার ব্যানাঁজকে 
ভয় কারতাম যে কোথাও কাজ করা বন্ধ না কাঁরয়া দেন; কিন্তু ?দিন দিন 
গায়ের জোর বাড়িতে থাঁকিল। কাজের ভিড় এত ছিল যে ভোর চারটায় 
উঁঠিতাম আর চৌকিতেই 'লাখবার কাজ শুরু করিয়া দিতাম। 'চিঠিপন্রের 
একরাশি। তাহার উত্তর দেওয়া, চিঠিতে যে খবর আসিয়াছে তাহার 
সারাংশকে আবার নৃতন আপিলের রূপে পাঠাইয়া লোকদের থাকবার 
দুদ্শার আভাস দেওয়া এবং নিজেদের কেন্দ্র হইতে যে সব চিিপন্ 
আসিয়াছে তাহাদের উত্তর দেওয়া, ইহা কিছু কম কাজ ছল না। মিঃ অজীজ 
তাঁহার একটা ছোট বাঁড় আঁফসের জন্য দিয়াঁছলেন, কিন্তু কাজ শশঘ্বই এত 
বাঁড়য়া গেল যে সেখানে জায়গায় কুলাইল না। তখন আমরা আর একটা 
বড় বাঁড় ভাড়া করিলাম। আফসের কয়েকটা ভাগ কাঁরয়া দেওয়া হইল। 
সবগুলির চা এক একজন প্রধান কার্ধকাঁ রাখা হইল । গোড়ায় শ্রীযত্ত 
জয়প্রকাশজীই কাযলিয়ের ভার লইয়াছলেন। পরে যখন অনঃগ্রহবাবু 
ছাড়া পাইয়া চলিয়া আসলেন, আর কাজও খুব বাঁড়য়া গেল, তখন 
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সমস্তই তান সামলাহয়া লইলেন। আমরা যে কাঁমাট গঠন কাঁরলাম 
তাহাতে সকল দল ও প্রদেশের লোকদের-_যাহারা সাহায্য পাঠইয়া 'দিয়া- 
ছিল- সদস্য করিয়া লওয়া হইল। 
অজ্পাঁদনের পরেই গান্ধীজী আঁসলেন। তান আসবার পৃবেই 

আমি ভাবয়াছিলাম ষে তাহার পূর্বেই একবার গিয়া, যেখানে সবচেয়ে 
বোঁশ ক্ষত হইয়াছে সেইসব স্থান দেখিয়া আঁস। ভূমিকম্পের প্রায় এক 
মাস পরে এই কথা। এ পযন্ত আঁফসে বাঁসয়াই কাজ কারতাম, খানিকটা 
দুর্বল বলিয়া, খানিকটা কাজের চাপের জন্য। এখন সাহায্য কাঁররার 
লোক আঁসয়া গয়াছে, কাজ ভাগ করিয়া দিয়াছি, আর তাঁহারা সামলাইয়া 
লইয়াছেন, তবেই আম বাহরে আসিলাম। যেখানে যেখানে গেলাম সেখান- 
কার অবস্থা দেখিয়া রিপোর্ট পাঠাইতাম, তাহা ছোট পাস্তকার আকারে 
ছাপাও হইল। নিজেদের কার্যকতাঁ, দাতা ও সহানুভঁতিসম্পন্ন লোকদের 
সমস্ত কথার পাঁরিচয় রাখিবার জন্য আমরা এক বুলোটন বাঁহর কাঁরতে 
শুরু কারয়া দিলাম, তাহা কিছ দন ধরিয়া নিয়ামতরূপে বাঁহর হইল, 
পরে অনাবশ্যক মনে কাঁরিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। 

যাহারা কমিটির নিকট টাকা ও জানিসপন্র পাঠাইতেন অথবা নিজেরা 
আসিয়া তাহার সংগঠনে যোগ দিতেন তাঁহারা ছাড়া অন্যান্য অনেক 
প্রতিষ্ঠান নিজেদের ভাবে কাজ কাঁরতে আসেন। ইহাদের সকলের 
আমাদের কামাটর সঙ্গে সহযোগতা ছিল। আমরা চেষ্টা কাঁরতাম, 
আমাদের সকলের কাজে যেন বরোধিতা না হয়, এবং একই কাজ যেন দুই 
প্রাতষ্ঠানের দ্বারা দুইবার না করা হয়। ইহাতে লাভ হইল এই যে সর্ব- 
সাধারণের অর্থের সদব্যবহারই হইল, চাই সে অর্থ-কাঁমাঁটর 'কাছেই আসুক 
বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের নিকটেই আসুক । এরুপ প্রতিষ্ঠান তো 
অনেক ছিল, তাহাদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত িপোর্টে পাওয়া 
যাইবে। কিন্তু সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতে গিয়া এখানে প্রধান 
কয়েকটির নামই দিতে পার। তাহারা ছিল মারোয়াঁড় 'রালফ সোসাইটি, 
মেমন রালফ সোসাইটি ও রামকৃষ্ণ মিশন। বাবা গুরুদত্ত িংজীর দলও 
ভাল কাজ করিয়াছিল। রেডক্রস ও ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোঁসয়েশনও 
সাহায্য করিয়াছিল। শ্ত্রীযুস্ত সতীশচন্দ্র দাসগ:প্তের মারফত বাংলার সংকট- 
ত্রাণ কামাটও ওষধপন্ন, যানবাহন ইত্যাঁদ ?দয়া খুব সাহায্য করিয়াছল। 

একাঁদকে ছিল গভর্নমেণ্টের আবেদন, অন্যাদকে ছিল বিহার সেন্ট্রাল 
রিলিফ কমিটির। কিছুকাল পর্যন্ত তো জনসাধারণের আর দাতাদের এত 
উৎসাহ ছিল যে উভয়ের ফণ্ড প্রায় সমান সমান চাঁলতেছিল। আমরাও 
প্রত্যহ যে-টাকা আসিত তাহা প্রকাশ করতাম, গভর্নমেন্টও তাহা 
কারিতেন। যখন মহাত্মাজহ্ আসিয়া পেশাছিলেন ও শেঠ যমুনালাল বাজাজ 
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তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া 'বহারে বাঁসয়া গেলেন তখন আমার মাথা হইতে 
বোঝা কিছু হালকা হইয়া গেল। লোকদের সাহাধ্য পেপছানোর ব্যাপারে 
অনেক বাধা ছিল। প্রথম তো রেল লাইন সব ভাঁঙ্গয়া গিয়াছল; মাল 
রেল লাইনের উপর 'দিয়া যাইতে পারত না। রাস্তার পুল ভাগঞ্গয়া 'িয়া- 
ছিল; এই কারণে বলদগাঁড় ও মোটরলরীর উপরও লইয়া যাওয়া সহজ 
ছিল না। থাকবার জন্য বাসাবাঁড় অনেক জায়গায় পাওয়া যাইত না। 

অনেক জায়গায় জলের কম্ট ছিল। আমাদের 'রালফ কাঁমাটর তরফ হইতে 
কয়েকাট মোটরলরণ নিতে হইল। আস্তে আস্তে রাস্তা ?ছু মেরামত 
হইল। পুল তো তৈয়ার করা হয় নাই, তবে তাহার পাশ 'দয়াই, বড় 
নদ না থাকিলে, অন্য রাস্তা বাহির হইয়া গেল। নদীর মধ্যে নৌকা 
দিয়াও কাজ করিয়া লইতে হইল । রিলিফ কাঁমাঁটর কুটির সর্ব তৈয়ার 
করা হইল। কর্মদের সংগঠনে শ্রীষুন্ত কপালনা, শ্রীযুক্ত হার্ডকর ও 
শ্রীমতী সোফিয়া সোমজনশ অনেক কাজ করিয়াঁছলেন। কমীরদের দেখা- 

' শুনাও বড় সহজ ছিল না। কার্যকতার্দের জন্য আমাদের শত শত সাইকেল 
দিতে হইল। তাঁহাদের থাকবার জন্য কুটির তৈয়ার ও খাওয়া-দাওয়ার 
ব্যবস্থা করিতে হইল। কিন্তু ইহা জানয়া আশ্চর্য হইতে হয় যে আমাদের 
কার্যকতাদের খাইবার খরচ আমরা রোজ দুই আনার বোঁশ দিতাম না। 
তাহার মধ্যে যাহা কিছ হইতে পাঁরত' তাহাই খাইয়া তাহারা কাজ কাঁরত। 
তাহাদের পক্ষে তাহাই ছিল যথেম্ট। যেখানে খুব ক্ষতি হইয়াছল সেই 
সব জেলায় মহাত্বাজীও গেলেন। তাঁহার যাওয়া দুই দিক হইতে আবশ্যক 
ছিল। এক তো ক্ষাতটা তিনি নিজের চোখে দেখেন, আর যেখানে এতটা 
ও এত প্রকারের ক্ষাতি হইয়াছে, সেখানে আমরা কোনাঁট পূরণ কারবার 
চেস্টা কাঁরব তাহা 'স্থর কাঁরতে তিনি আমাদের সাহাধা করেন। আর একটা 
কথা ইহাও ছিল যে তান ঘাওয়ায় লোকদের সাহস বাঁড়ত, বিপদে দৃঢ়তা 
আসিত। এইজন্য সকল স্থান হইতে এই কথার উপর খুব জোর দেওয়া 
হয় যে মহাত্বাজী সবন্ত যাইবেন। তাহা তো সম্ভব হয় নাই, কিন্তু তাহা 
হইলেও তানি অনেক জায়গায় 'িয়াঁছলেন। ভূমিকম্পে যাহা ঘটিয়াছিল 
সেই সকল অভূতপূর্ব হূদয়াবদারক দৃশ্য তিনি দেখিয়াছিলেন। 

আমাদের সম্ম্খে প্রশ্ন ছিল দুই প্রকারের। ভূমিকম্পের জন্য লোকদের 
বাঁড়ঘর পাঁড়য়া গিয়াঁছল, ঘরে যাহা 'িছ ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গিয়া- 
ছিল। না ছিল খাইবার অন্ন, না ছিল পাঁরবার কাপড় । অন্ন পাইলেও 
তাহা রাঁধবার বাসন ছিল না। থাকবার ঘর নাই। কয়া ধবাঁসয়া 'গিয়া- 
ছিল। পুকুরের মধ্যে বাল ভাঁরয়া শিয়াভল--তাই খাইবার জল ছিল 
না। এসব ছিল এমন দাঁব যে শশঘ্ব পূর্ণ করা প্রয়োজন হইয়াছল। 
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সম্ভব লোকদের মধ্যে বশ্ুপ্রণ করিয়াছলাম। তাহারও পূর্বে যতদূর 
সম্ভব, ঘরের ধ্বংসস্তূপ দূর কারবার চেষ্টা করা হইল। তাহার নীচে 
যাহারা চাপা পাঁড়য়াছিল তাহাদের বাঁহর করা হইল। এই কার্যে রলিফ 
কমিটি বোঁশ কিছ কারতে পারে নাই। এই কাজ ঘাহা কিছ? হইল, তাহা 
স্থানীয় লোকেরাই কারল; কারণ 'রাঁলফ কাঁমাট গাঁঠত হইতে ও কার্য- 
কতাঁদের পেশছিতে পেশহিতে যাহারা বাঁড় চাপা পাঁড়য়াছল তাহাদিগকে 
হয় বাহির করা হুইল নয়তো মারা পাঁড়ল; কিন্তু যাহারা বাঁচিয়া গেল 
তাহাদের তখনকার মত সাহায্য কারবার জন্য রালফ কমিটি সম্পূর্ণ চেষ্টা 
কারল। মহাআআজনী পেপাছতে পেশীছতেই এই কাজও অনেকদূর অগ্রস্পর 
হইয়াঁছল, যাঁদও তখনও একেবারে শেষ হয় নাই। এখন যাহা 'কছ; বাকি 
ছিল তাহা বেশর ভাগ ছিল স্থায়ী কাজ। ইহাতে দুই 1তন প্রকারের 
কাজ 'ছিল প্রধান, এবং আমরা কি কাজ করিব তাহা স্থির কারবার ছিল। 

উপরে বলা হইয়াছে যে লক্ষ লক্ষ বাঁড়ঘর পাঁড়য়া ?গয়াছিল। বাঁড় 
তৈয়ার করিতে লোকদের সাহায্য করা এক খুব বড় কাজ ছিল। এইভাবে 
লক্ষ লক্ষ কুয়া বাঁলতে ভরিয়া 'গিয়াছল। এমন অনেক গ্রাম ছিল যেখানে 
কুয়াতে জল ছিলই না। এমন দি, কোথাও কোথাও গভীর গর্ত এতদূর 
ভাঁরয়া গিয়াছিল যে সেখানে যে কখনও গর্ত ছিল তাহার চিহ পর্যন্ত ছিল 
না। কোথাও কোথাও ছোটখাটো নদীর মধ্যভাগ বালিতে একেবারে ভরিয়া 
গিয়াছিল। জলকম্ট ছিল প্রচণ্ড । ইহা কোনও একটা গ্রাম বা এলাকার 
কথা নয়; গঙ্গার উত্তরে প্রায় সমস্ত জেলায়, এক শত মাইল দীর্ঘ ও প্রস্থে 
8০/৫০ মাইল ভূখণ্ডের অল্পীবস্তর একই অবস্থা। ক উপায়ে জল 
পেপছানো যাইবে, তাহা ছিল বড় কঠিন প্রশন। তৃতীয় প্রশ্ন, যাহা 
আমাঁদগকে অত্যন্ত পাঁড়া 'দিয়াছল, তাহা খেতের মধ্যে বাঁল আসার 
ব্যাপার। খেতের মধ্যে জলের ফোয়ারা বাহির হইল, জলের সঙ্গে সঙ্গে 

বাঁলও বাঁহর হইল। এত বোঁশ বাহির হইল যে বালিতে খেত ছাইয়া 
গেল। জল শ-কাইয়া গেলে দেখা গেল, সমস্ত অণ্চল বালকাময় মরুভূমি 
হইয়া গিয়াছে! যাঁদ এই বালি এখানেই ছাঁড়য়া দেওয়া হয় তবে এখানে 
আর কোনও ফসল হইবে না, এরূপ ভয় হইতে লাগিল। তাই এই বালি 
কোনও প্রকারে পাঁরজ্কার কাঁরতে পারা যায় কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিতে 

হইল। আমরা নিজেরা দেখিয়াছি, কোথাও কোথাও বাল পাঁচ ছয় ফুট 
গভীর হইয়া পাঁড়য়াছিল। এক জায়গায় অল্প পাঁরসরের মধ্যে বাঁল 
পরিস্কার কারবার পরাঁক্ষা করিয়া দেখা গেল যে তাহাতে এত আধিক খরচ 
পড়ে যে তাহা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। 

তখনকার দিনে আর এক প্রশ্ন আখের ব্যাপারে উঠিয়াছিল। উত্তর 
বিহারে চিনির অনেক কারখানা ছিল। লোকেরা আখের চাষ কারিত এবং 
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এ সব কারখানায় আখ বোঁচয়া দিত। ইহাতে তাহারা পয়সা পাইত। 
ভূমিকম্পে প্রায় সমস্ত কারখানাই অচল হইয়া গেল। সে-সব বন্ধ হইল। 
কোট কোট টাকার আখ খেতে থাঁকয়া গেল। এখন তাহা হইয়া রাহল্ 
অকাজের। আমরা ভাবিলাম, পুরানো আখ মাড়াই কল জ্বাবার চালু কারলে 
তাহা হইতে কিছুটা তো আখের গুড় হইবে, চাষীরাও খাঁনকটা তো 
বাঁচবে । গভরন্নমেন্টেরও ইহা মনে ধারল। দুই প্রাতিষ্ঠানের তরফ হইতে 
উহা বিতরণ করা হইল। কিন্তু উহা পাওয়াই ছিল কাঁঠন, কারণ তাহা 
এত বোঁশ সংখ্যায় তৈয়ার ছিল না। উহার কোন বাজারই ছিল না। এই 
জন্য তাহা তৈয়ার করা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গয়াঁছল। তাহা হইলেও 
আমরা ও গরভন্মেন্ট 'মাঁলয়া কয়েক হাজার আখ মাড়াই কল বতরণ 

কারলাম, আর কিছ আখ এইভাবে বাঁচানো গেল। কিন্তু ভাগ্যবশে 
কয়েকদিন পরে অনেকগ্ীল মল মেরামত হইতে পাঁরিল, তাহারা 'নজের 
নিজের কাজ শুরু কারল। এইভাবে, ঘতটা ক্ষাত হইতে পাঁরত, ততটা 
হইল না। | 

এ ছাড়া ছোটখাটো আরও অনেক প্রশ্ন ছিল। এসমস্ত আলোচনা 
কাঁরয়া তখনকার মত সাহায্যের কাজ শেষ করা ছল প্রথমে বচারণীয়। 
এইজন্য পাটনাতে কাঁমাটর এক বৈঠক করা হইল। তাহাতে সমস্ত 
প্রদেশের প্রধানেরা আসলেন, তাঁহারা ইহার সদস্য ছিলেন। ইহাতে প্রস্তাব 
হইল যে গভর্মেন্টের কাজে আমরা সর্বপ্রকারে সহযোঁগতা কারবার জন্য 
প্রস্তুত আঁছ। কাজ করিবার জন্য ইহা এক কার্থকরী সভা গঠন কাঁরল। 
সাধারণ 'িয়মও প্রস্তুত করা হইল। এত বড় কাঁমাট বারবার একত্র হওয়া 
কঠিন ছিল। এইজন্য কার্যকরী সভার উপরই সমস্ত কাজের ভার আসিয়া 
পাঁড়ল। উহা সর্বদা বাঁসত এবং সমস্ত বিষয় নিধরিণ করিত। মহাত্মা- 
জর মত হইল এবং আমরাও এবিষয়ে একমত হইলাম যে বালি সরাইয়া 
ফেলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, এইজন্য আমরা উহাতে হাত 'দিব না; বাঁড় 

আঁধক আবশ্যক ও উপযোগী কাজ হইল জল পেশছাইয়া দেওয়া; তাহাতে 
ব্যান্তগত সাহায্য দেওয়ারও সুযোগ থাকবে, এইজন্য বশেষ বিশেষ ব্যান্তর 
প্রতি পক্ষপাত করিবার সুযোগ কম পাওয়া যাইবে এবং আমাদের কাজও 
হইবে বোৌশ পাঁরজ্কার; তাই আমরা প্রথমে কুয়া ও প্জ্করিণী করিয়া 
দিলাম, যাহাতে মানুষ ও পশুর জন্য জলের সুবিধা হয়। 

কিন্তু এই কাজও এত বড় ছিল যে আমাদের সমস্ত তর্থ ব'য় কারলেও 
ইহার সামান্য অংশও পূর্ণ হইত না। প্রথমে ইহার উপবেই পুনরায় জোর 
দেওয়া 'স্থর হইল। ইহাতেও প্রশ্ন উঠিল, আমরা 1িউল ওয়েল কারা 
দব না পাকা কুয়া তোর কাঁরব। টিউব ওয়েল খুব তাড়াতাঁড় তৈয়ার 
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করা যাইতে পারে, আর সে-কাজ 'ঠিকাদারদের দিয়া সহজেই হইতে 
পারে। আমরা ছু ছু তৈয়ারও কারলাম। কন্তু আমরা দৌখলাম 
যে ইহাতে কাজ চাঁলবে না। এক তো এই যে, একটা টিউব ওয়েল হইতে 
এক ঘড়া জল বাহর কাঁরতে একজন লোকের যতটা সময় লাগে ঠিক ততটা 
সময়ে কুয়া হইতে চার পাঁচ জন লোক এক সঙ্গেই চার পাঁচ ঘড়া জল 
তুলিতে পারে। 'দ্বতীয়ত, এসব মেরামত কারবার প্রশ্নও ছিল বকট। 
কল 'বিগড়াইয়া গেলে গাঁয়ের লোকে ইহা মেরামত করাইবে কি কাঁরয়া ? 
তাহার জন্য আমাদের বড় “স্টক' রাখতে হইবে। আবার কিছুদিন পরে 
ভাহাও অকেজো হইয়া যাইবে। ইহাও দেখা গেল যে কোথাও কোথাও 

টিউব ওয়েল ও কুয়াতে সমানই খরচ পড়ে। এইজন্য আমরা কুয়া তৈয়ার 
করাই "স্থির কারলাম। সর্বত্র কর্মীরা গ্রামবাসীদের সহযোগতায় কুয়া 
তৈয়ার কারিতে আরম্ভ কাঁরয়া দিল। আমরা চাহিতেছিলাম যে বষরি 

পূর্বেই বেশির ভাগ কুয়া তৈয়ার করা হউক। তাহা ছাড়া পুরানো কুয়া 
মেরামত করারও প্রয়োজন ছিল। বাল বাহর কাঁরয়া পাঁরহ্কার করিয়া 
দিলেই অনেক জায়গায় কাজ চলিয়া যাইত। এসব ব্যাপারে গাঁয়ের 
লোকেরা নিজের শরার "দিয়া সাহায্য কারতে পাঁরত। এরুপে পুরানো 
পুচ্কারণী পাঁরম্কার করাইয়া দিলে গোরু-মীহষের জন্য জলের ব্যবস্থা 
হইয়া যাইত আমরা কয়েক হাজার নূতন কুয়া খোঁড়াইলাম এবং বিস্তর 
পুরাতন কুয়া মেরামত ও পাঁরত্কার করাইলাম। কয়েকটা পুকুর খোঁড়াই- 
লাম, এবং অসংস্কৃত পৃজ্করিণীর সংস্কার করাইলাম। এসব কাজ এীপ্রল 
হইতে জুলাইয়ের পূর্বেই শেষ হইয়া িয়াছিল, তাহার পর অন্যসব প্রশ্নই 
উপস্থিত হইল, তাহাতে আমরা ব্যস্ত থাঁকলাম। 

জল সরবরাহের ব্যবস্থা কারবার মত খুবই সঙ্গত হইয়াছিল, কারণ 
তাহা হইতে আমরা এক স্থায়ী কাজ করিতে পাঁরলাম। একটা কুয্না বা 
পুজ্কীরণী হইতে বহু লোকের লাভ। এতখান স্থায়ী কাজ যে হইতে 
পারিল তাহা গান্ধীজীঁর দূরদার্শতারই ফল। না হইলে সব টাকা হয় 
বাঁড়ঘর মেরামতের কাজে, নয় তো বাল সাফ কারবার কাজে লাগিয়া 
যাইত। তাহা হইলে ফল এতটা ব্যাপক হইত না। পক্ষপাতের আভযোগ 
হইতেও_মিথ্যা অভিযোগ হইলেও আমাদের প্রতিষ্ঠান রক্ষা পাইতে 
পারত না। 



ভূমিকম্পের পরে বন্যা 

আম এই কাজে লাঁগয়া থাকতেই অন্য প্রশ্ন আঁসয়া উপাঁস্থত হইল। 
সর্ব নদীনালা ভরিয়া গিয়াছল। তাই ভয় ছিল যে, গঙ্গা, সরষূ, 
গণ্ডকের মত বড় বড় নদীর গর্ভও বাঁলতে খানিকটা ভাঁরয়া গিয়া থাঁকবে। 

জাম উপ্চ নীচ্ হইয়া গ্িয়াছল। এই সব কারণে আশঙ্কা হইতোছল 
ঘে বর্কালে বন্যার জন্য নূতন বিপদ আসতে পারে। তাহার জন্য 
আমাদের আয়োজন কাঁরতে হইল । গভর্নমেণ্টও নিজের ব্যবস্থা কাঁরয়া 
রাঁখলেন। আমাদের অনেকে নৌকা তোর করিয়া বা কানয়া যেখানে 
যেখানে বন্যার ভয় বোঁশ সে-সব জায়গায় রাখতে হইল। 

ভূমিকম্পের পর যাহারা মজার খাটিয়া খায় সেই সব গাঁরবের জন্য 
কাজের অভাব ছিল না। কোন না কোন প্রকারের কাজ তাহাদের জ7াটতে 
লাগিল। কিন্তু ভয় ছিল যে বর্ষাকালে তাহারা কাজ পাইবে না। 1বপদের 
সময়ে গরিবদের দুই চার দিন পর্যন্ত খাইতে দেওয়া ভালই; কিন্তু কাজ 
না করাইয়া দান খয়রাতের মতো তাহাদের খাওয়াইলে তাহাদের নিজ্কর্মা ও 
অলস কাঁরয়া তোলা হয়। এই কারণে' আমরা প্রথম হইতেই এই নীতি 
পালন করিয়া আঁসতোছলাম যে যথার্থ কাজ না করাইয়া যেন তাহাদের 
খাওয়ানো না হয়। জনসাধারণের মজুরের তো প্রয়োজন ছিলই। যাহারা 
কাজ করাইয়া লইতে পাঁরত তাহারা সকলেই নিজের নিজের পাঁড়য়া-যাওয়া 
বাঁড়ঘর পাঁরম্কার বা মেরামত করাইত। অনেকে তো নূতন বাঁড়তেও 
হাত লাগাইত। চাষের কাজও তো ছিলই। 'ালফ কমিটি যে এক হাজার 
কুয়া তোর ও মেরামত করাইল এবং হাজার পুকুর খোঁড়াইল বা পাঁরজ্কার 
করাইল, তাহাতেও অনেক মজুর কাজ করিতেছিল। কোনও কোনও 
জায়গায় আমরা নৃতন সড়ক তৈয়ারি করাইলাম, অথবা পুরানো ভাঙ্গা 
সড়ক মেরামত করাইয়া ছিলাম। এইভাবে আমরা সমস্ত প্রদেশে হাজার মাইল 
রাস্তা তৈয়ার কাঁরয়া দিই, অথবা মেরামত করাই। জলের নালা বন্ধ 
হইয়া গিয়াছিল। উহা বার পূর্বে পাঁরিস্কার কাঁরয়া না দিলে জল- 
'নিচ্কাশনই হইবার কথা নয়। বষয়ি গাঁয়ের অবস্থা শোচনীয় হইবে। এই- 
ভাবে এই ধরনের বালিও আমরা অনেক জায়গায় পরিম্কার করাইলাম। 

মজঃফরপুর জেলায়, সীতামার যাইবার পথে, ভরতুয়া নামে এক প্রসিদ্ধ 
স্থান আছে। 'ভূমিকম্পের পূর্ব হইতেই সেখানকার অবস্থা এমন খারাপ 
হইয়া গেল যে বাগমতাঁ নদীর জল সর্বদা সেখানে জমিয়া থাঁকিত। যাহা 
পূর্বে ছল সবজে ভরা, যেখানে বিস্তর ধান হইত, সেখানকার সমস্ত 



৪৯০ আত্মকথা 

মাঁটি এমনভাবে জলে ডুবিয়া থাকিত যে কিছুই জান্মিত না। সেখানে 
জলও এতদূর খারাপ ছিল যে সেখানকার বড় বড় গাছপালাও শ-্কাইয়া 
গিয়াছল। বড় বড় বাগিচাও এমাঁন ধারা শুকাইয়া িয়াছিল যে 
দোঁখয়া আশ্চর্য হইতে হইত। এই ভাবের দৃশ্য আম কুশী নদীর ধারে 
কয়েকটি গ্রামে দেখিয়াছি, সেখানে এ ধরনের বড় বড় পন্রহীন শুজ্ক বৃক্ষ 
দাঁড়াইয়া আছে। গান্ধীজশী পাঁরদর্শনরূমে সেখানে গিয়া ও সেখানকার 
অবস্থা দেখিয়া দুঃাঁখত হইয়াছলেন। কিছু উপায় হওয়া উচিত, এই 
কথার উপর সেখানকার কার্যকর্তারা খুব জোর 'দয়াছিলেন। জজ্ঞাসাবাদ 
কাঁরয়া জানা গেল যে প্রথমে এক নালা বা 'নহর' ছিল, যাহা দয়া সেখান- 
কার জল বাহরে চালয়া যাইত। বাগমতা তাহার পুরাতন ধারা ছাঁড়য়া 
দিল, আর অমান এই নালা ভরিয়া গেল। ফলে সেখানকার জল বাহরে 
যাইতে না পাঁরয়া জাঁময়া গেল। সে নালা কোনও রকমে আবার খালয়া 
দিলে সেখানকার শত শত বর্গমাইল আবার সবুজে ভাঁরয়া যায়। 

আমরা "স্থর কাঁরলাম যে গভনমেন্ট যাঁদ এাঁবষয়ে চেষ্টা কাঁরতে 
প্রস্তুত না হন, তাহা হইলে রাঁলফ কমিটির দ্বারা এই কাজ করানো হইবে। 
আমার অনুমান ছিল, ইহাতে প্রায় পণ্টাশ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। 
গভর্নমেন্টের সঙ্গে লেখাপড়া হইল। তাঁহারা নালা খধাঁড়বার ভার 
লইলেন। এইভাবে ছোটোখাটো নহর আমরা আরও কয়েক স্থানে 
খোঁড়াইয়া, যে জাম অনেকটা নম্ট হইয়া যাইতোছিল তাহা আবার সব্জে 
ভরাইয়া দলাম। যেখানে গারব মেয়েরা অন্য কাজ কাঁরতে পারত না, 
সেখানে চরখার দ্বারা তাহাদের কাজ দেওয়া হইল। এইভাবে 'রাঁলফ 
কামট সূতা ও খাদির কাজও কয়েক জায়গায় চালাইয়া দিল। পরে ঘখন 
কাঁমটির কাজ শেষ হইয়া গেল তখন এই খাঁদর সমস্ত কাজ বিহার চরখা 
সংঘের 'জম্মা করিয়া দেওয়া হইল। এত বাঁড় তৈয়ার কারবার ছিল যে 
লোকদের বাঁড়ঘর, তৈয়ার করার মালমশলার খুব প্রয়োজন ছিল। ইট, 
খাপ্ড়া, রাস, বাঁশ, কাঠ ও লোহার 'জাঁনসপব্র-ইত্যাদর খুব চাঁহদা ছিল। 

সেখানে নামমান্র দামে জিনিসপত্র দেওয়া হইত। কিন্তু তাহার চেয়েও 
আমরা বেশি করিয়াছিলাম-ইট, কাঠ, সিমেন্ট প্রভৃতির ব্যাপারীদের সঙ্গে 
কথাবার্তা বলিয়া নামমাত্র দামে অথবা খুব কম লাভে 'জাঁনসপত্র বিরুষ 
কারবার ব্যবস্থা করাইয়াছিলাম। যাহারা আমাদের পন্র লইয়া যাইত তাহারা 
এ নিধাঁরত মূল্যে জনিসপন্র পাইত। কাঁমাটর তরফ হইতে তাহাঁদগকে 
সামান্য কিছ; কমিশন দেওয়া হইত- কোথাও কোথাও তাহা ছাড়াও কাজ 
চলিয়া যাইত। এইভাবে আমরা যে কামিটি কার, তাহার দিক হইতে, অথবা 
সোজাসুক্রি সাহায্য করি।” তাহা ছাড়াও এই সকল জিনিসের মূল্য 



ভাঁমকম্পের পরে বন্যা ৪৯১ 

নিয়ল্লপণে অনেক বড় অংশ লইয়া উঁচতমূল্যে লোকদের 'জানস সরবরাহ 
করাইলাম। 

এ কথারও সম্পূর্ণ আশঙকা 'ছল যে বর্ষার কয় মাস আমাদের প্রদেশের 
অনেক স্থলে চাউলের অভাব হইবে । দেখা গেল যে চাউলের দাম ছু 
বাঁড়য়া যাইতেছে । আমরা বমাঁ হইতে অনেক চাউল 'কানয়া যেখানে 
যেখানে অভাবের ভয় ছিল সেই সব স্থানে চাউলের 'রালফ দোকান খাীলয়া 
দিলাম। ফলে চাউলের দাম আর বাঁড়ল না, লোকে উীচত মূল্যে চাউল 
পাইতে লাগল। রিলিফ কামাটির টাকাও চাউল 'বাকু হইয়া গেলে ফিরিয়া 
আ'সল। ম্যালৌরয়া ও কলেরার প্রকোপের ভয় তো স্বতন্ত্র ছিল। 
কোথাও কোথাও তাহাদের প্রাদুভবিও হইল। এইজন্য কাঁমাঁটর ডান্তারী 
বিভাগ বহু স্থানে নিজের শাখা খুলিয়া দিল, তাহা হইতে লোকদের 
অনেক উপকার হইল । বন্যার সময়ে লোকের সাহায্য করতে খুব বেগ 
পাইতে হইত। কাঁমাঁট ও গভর্নমেন্টের িচার-অনুসারে যেখানে যেখানে 
বন্যার ভয় সেইসব জায়গায় নৌকা রাখা হইল। এই সব নৌকার সাহায্যে 
বন্যাপশীড়ত লোকদের সাহায্য পেশছাইবার ব্যাপারে অনেক সুবিধা হইল। 

ইহা ছাড়া আমরা বহু লোককে বাঁড় মেরামত কারবার অথবা তৈয়ার 
করবার জন্য নগদ টাকাও 'দিয়াছিলাম। কাঁমাট 'স্থর কাঁরয়াঁছল যে 
যাহারা ভূমিকম্পের পূর্বে ধনী ও সম্মানিত অবস্থায় ছিল, 'কংবা যাহাদের 
বড় বাঁড় ছিল, কিংবা যাহারা বড় বাঁড় তৈয়ার কাঁরতে চাঁহত, কাঁমাঁট 
তাহাদের সাহাঘ্য কারতে অসমর্থ ছিল; কারণ তাহাদের কাছে অত টাকা 
কাঁড় ছিল না। কাঁমাঁট তো শুধু গাঁরব ও মধাবত্তদেরই সাহায্য কারতে 
পাঁরত। তাই উহা স্থির কারল যে কোনও এক ব্ান্তকে আড়াই শত 
টাকার বৌশ নগদ সাহায্য দেওয়া হইবে না। ইহা ভিন্ন রালিফের দরে 
ইট, বশি, কাঠ, [সিমেন্ট ইত্যাঁদ জানিস দেওয়া যাইতে পারে। গভননমেন্ট 
বেশি পাঁরমাণের সাহায্য দিতেছিলেন। আমরা এ শ্রেণীর লোকদের 
সাহায্যের ভার গভর্নমেন্টের উপরই ছাঁড়য়া দিলাম। এইভাবে পাঠক 
হয়তো খাঁনকটা অনুমান করিতে পাঁরতেছেন যে কত রকমে সাহায্য দতে 

রিপোর্ট সময়ে সময়ে ছাপা হইতে থাঁকল। সে রিপোর্ট লোকদের মধ্যে, 
বিশেষতঃ সাহাষ্যকারীদের মধ্যে, বিতরণ করা হইল। 

এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মহাত্মা 
গান্ধী যেমন ভূকম্প-পণীড়ত ক্ষেত্রে ঘূরিতোৌছলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে 
ইংলশ্ডের দুই জন মাঁহলা অনেক জায়গায় গিয়াছিলেন। একজন কুমারী 

তাঁহার অতাঁথ। অন্যজন ছিলেন সেখানকার, ভারতের প্রাত সহানুভূতি- 
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সম্পন্ন, সর্বসাধারণের হিতসাধনে রত কুমারী আগাথা হ্যারসন। 
এমানতেই তো আরও অনেক বিদেশীরা ভূমিকম্পে যে ক্ষাত হইয়াছিল 
তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। সকলে নিজের 'নজের বন্ধুদের 'লীখয়া- 
ছিলেন। দীনবন্ধু এন্ড্রস তো যেখানে যেখানে বিপদ হইত সেই সকল 
স্থানে যাইবেনই; 1তাঁন বহারেও আঁসয়াছিলেন। 'তাঁন এক পুস্তক 
গলখিয়া ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ছাপাইয়াছিলেন। এই সব কাজের ফলে 
সেখানকার লোকের মধ্যেও বিহারের প্রাতি সহানুভূতির স্ন্ট হইল। 
গ্রভন্মেন্টের আঁপলও সেখানে পেপাছিয়াছিল। তাহাতে লোকেরা অর্থ- 
সাহায্যও কারয়াছিল। 

ইউরোপে এক প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানকার সদস্যেরা যুদ্ধাবরোধী। 
কিন্তু তাহারা স্বীকার করে ঘে রান্ট্র যখন সৈন্য সংগ্রহ করে, আর 
লোকদের সর্বস্ব অর্থাৎ প্রাণ পর্যন্ত 'দবার সুযোগ হয়, তাহাতে 1বস্তর 
যুবক সোঁদকে আকৃষ্ট হয়; কিন্তু যাঁদ এই উৎসাহ ও ত্যাগশীন্তকে নর- 
হত্যার কাজে না লাগাইয়া জনসেবায় লাগানো যায়, তাহা হইলে খুব বড় 
কাজ হয়। এইজন্য, এই সংস্থার সদস্যের, নিজেদের সৌনিকের মত 
'নয়মের বাঁধনে রাঁখয়া, যেখানে কোনও 'বপদ ঘটে সেখানে গিয়া জন- 
সাধারণের সেবা করে। ইহাতে তাহারা দেশ বা জাঁতর বিচার করে না। 
ইউরোপে গত মহাযুদ্ধের পর কয়েক স্থানে, যেখানে খুব ধৰংসকাণ্ড 
হইয়াছিল, তাহারা গিয়া সেবা করিয়াছিল। এইভাবে কয়েক জায়গায় 
আর্তজনের সেবার আঁভিজ্ঞতা তাহাদের ছিল। তাহাদের নেতা ছিলেন 
সুইজারল্যান্ডের 'পয়র সেরেসোল। তান ছিলেন হীঞ্জনীয়ার। খুব 
সম্ভ্রান্ত পাঁরবারের। তাঁহার পাঁরবারের লোকেরা নিজের দেশে শাসন 
বিভাগে উচ্চপদে-বিশেষ করিয়া সৈন্য বিভাগে আঁধন্ঠিত ছিলেন। 
তাঁহার 'পতা হয়তো সেখানকার প্রজাতন্বের সভাপাঁত হইয়াছলেন। 
খুদ্ধাবরৌধাীঁ মতবাদের জন্য ইনি সমস্ত ছাঁড়য়া দিয়াছলেন আর সামারক 
শিক্ষা লইতে অস্বীকার করায় ইত্হাকে শাস্তিভোগও করতে হইয়াছিল। 
কয়েকজন সহকমর্ট লইয়া ইনি বিহারে সেবা কারবার জন্য আঁসিয়াছলেন। 

আমরা দেখিয়াছলাম যে কয়েক স্থানে এতখাঁন ধৰংস হইয়া 'গিয়াছিল 
যে সেখানকার লোকদের এ স্থান হইতে সরাইয়া লইম্না আসাই সঙ্গত 
ছিল। আমরা খুব চেষ্টা কাঁরয়াছলাম, লোকেরা জায়গা ছাঁড়য়া দূরে 
কোথাও গিয়া বাস করিতে যাহাতে রাজ হয়। এইজন্য অন্য জায়গায় 
জমিদারদের সঙ্গে কথাবাতাঁ বাঁলয়া জম বন্দোবস্ত করাইবার যত্রও আমরা 
কাঁরতেছিলাম; কিন্তু কেহ যে 'নাজের ঘরবাঁড় ছাঁড়য়া দূরে যাইবে 
এমনাট কোথাও পাইলাম না। এইজন্য খুব বড় পরিসরে স্থানান্তরের বা 
স্থান পাঁরবর্তনের কোনও কার্যক্রম অসম্ভব মনে কাঁরয়া আমরা ছাড়িয়া 
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[দিলাম। কিন্তু মজঃফরপুর জেলায় কয়েকাঁট গ্রামের লোক বন্যায় এত- 
খাঁন পীঁড়ত ছিল যে গ্রাম ছাঁড়য়া অল্প দুরে সাঁরয়া বাস কাঁরতে রাজ 
হইয়া গেল। আমরা ভাবলাম যে ইহাতে বাঁড়ঘর বানানোর কাজ ইত্যাঁদ 
বিষয়ে আমরা তাহাদের সাহায্য করি। গরভরন্নমেন্টও এই কথায় রাজ হইয়া 
গেলেন যে রালিফ কাঁমাট ও গভর্নমেন্ট উভয়ে মালিয়া ইহাতে খরচ করে। 
কাজের ভার এক স্থানীয় কাঁমাটকে সমর্পণ করা হইল । ডাঃ সেরেসোল 
এই কার্যের ভার লইলেন। আমরা 'রালফ কাঁমাঁটর তরফ হইতে উত্হাকেই 
এ কামাঁটর সদস্য করিয়া লইলাম, এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য নিজেদের 
কমা শ্রীযুন্ত ফণীন্দ্রমোহন দত্তকে দয়া দিলাম। 

সেখানে কয়েকটি নৃতন গ্রাম বসানো হইল । ইহাতে এক বংসরেরও 
বোঁশ সময় লাগিল। ডাঃ সেরেসোল সেখানে বরাবর থাঁকিলেন। মধ্যে 
একবার ইউরোপেও গিয়াছলেন, তাহা হইলেও আবার কয়েক দন পরে 
ফাঁরয়া আসিয়া কাজে জুটিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে ইউরোপের কয়েকাট 
দেশের চার-পাঁচ জন সহকমা ছিলেন। তাঁহারা শারীরিক পাঁরশ্রমও খুব 
কাঁরয়াছিলেন। ডাঃ সেরেসোলের বয়স ষাটের বোঁশ হইয়াছিল। খুব 

দীর্ঘকায় ও জোয়ান 'ছিলেন। এখানকার গ্রীত্মাঁধক্যে ক্লান্ত হইয়া 
পাঁড়তেন, তবু এ গাঁয়েই থাঁকতেন। সেখানে খাওয়ার কম্ট ছিল, অভ্যস্ত 
আরামের কোনও উপকরণ ছিল না। তথাপ 1দনরাত দৌড়ঝাঁপ কাঁরতেন। 
তাঁহাকে পাঁরশ্রম কারতে দোঁখয়া অন্য সকলরেও উৎসাহ হইত। যে সমস্ত 
গ্রাম বসানো হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে প্রধান গ্রামের নাম রাখা হইয়াঁছল 
শান্তিপূর। এই সম্পন্ন ও সুন্দর গ্রামটি আজও লোকজনে পূর্ণ আহে 
এবং এক আদর্শ বসতি হইয়া আছে। 
ভূমিকম্প ও বন্যার জন্য কয়েক জায়গায় ম্যালেরিয়ার খুব প্রকোপ 

হইয়াছল। 'রাঁলফ কাঁমাটর দিক হইতে কয়েক জায়গায়, ম্যালৌরয়া হইতে 
লোকদের বাঁচাইবার জন্য বশেষ চেষ্টা করিতে হইল। ইহাদের মধ্যে প্রধান 
ছিল রামপুরহারি ও মানুষমারার অণল-_মজঃফরপুর জেলায়, দ্বারভাঙ্গা 
জেলায় পাণ্ডৌল ও মধ্বনী অণ্চলে আর ভাগলপ্7র জেলায় সপোল 
অণুলে। কর্মকতাদের উৎসাহ ও ত্যাগের বলেই ইহা এত বড় কাজ হইতে 
পারিয়াছিল। তাঁহাদের ঘতই প্রশংসা করা হউক, তাহা অল্প হইবে। 
যাঁদ মাসোহারা দিয়া সব কমাঁদের রাখিতে হইত, তাহা হইলে 'রালিফ 
কমাটর অনেক টাকা শুধু কম্মাদের জন্যই খরচ হইয়া যাইত। আমি 
আরন্ত হইতেই এই কথার উপর বোশ দৃষ্টি রাখিলাম যে নিঃস্বদের সাহায্য 
দিতেই যেন আমাদের সবচেয়ে বেশ খরচ হয় এবং সাহাব্য পেশছাইয়া 
দেওয়ার কাজে সবচেয়ে কম খরচ হয়। উপরে বলা হইয়াছে যে কমাঁদের 
খুব মোটা খাবার আমরা দিতাম যাহার জন্য গড়ে প্রত্যহ প্রায় দুই আনা 
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মত পাঁড়ত। কাজ প্রায় দেড় বৎসর ধারয়া চালল। এজন্য আফিসে ?কছ: 
লোক রাখতেই হইল যাহাদের কিছু খরচের টাকাও দিতে হইত; কন্তু 
তাহাও আমরা খুবই কম হারে দিতাম। তা ছাড়া আফিসের জন্য বাঁড়- 
ঘর, জানসপন্র ইত্যাঁদর খরচও কাঁরতে হইত। মাল টাঁনবার জন্য ও কর্মী 
এবং পারিদর্শকদের সবচেয়ে কম সময়ে নিজের নিজের জায়গায় পেশছাইবার 
জন্য আমাঁদগকে লরী ও গাড়ী প্রভাতি কানতে হইয়াছল। এ সমস্ত 
খরচ প্রতিষ্ঠানের নামে লেখা হইত । সর্বদা আমরা এই বিষয়ে দৃষ্টি 
রাখিতাম যে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ও সাহায্যের পাঁরমাণের অনুপাত যত্রদূর 
কম থাকতে পারে তাহা যেন থাকে । আমরা নিজেদের রিপোর্টে ইহারও 
উল্লেখ বরাবর কাঁরতাম। শুরুতে যখন লোকদের অন্নবস্তাদি পেশছাইতে 
হইত তখন কেন্দ্র হইতে ইহাদের টাঁনয়া সাহাধ্যদানের স্থানে লইয়া যাইতে 
এবং বিতরণ কারতে খরচ পাঁড়ত বোঁশ। ইহাই ছিল স্বাভাঁবক। যখন 
কুয়া, পুকুর, রাস্তা, পুল, নালা-ইত্যাঁদতে হাত লাগানো গেল, তখন প্রাতি- 
্ঠানের খরচ হইল কম। যখন বাঁড়র জন্য টাকা বিতরণ কারবার সময় 
আদিল তখন এই খরচ আরও কম হইয়া গেল। 

. এখানে একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক বাঁলয়া মনে হইতেছে। 
গভর্নমেন্ট তাঁহার 'সাঁভল সাঁভসের এক সুযোগ্য আঁফসর মিঃ ব্রেটকে 
গরালফ কাঁমশনার কাঁরয়া দেন। 'রলিফের সমস্ত কাজের ভার তাঁহার 
উপরই ছিল। তান রালফের উপর এক রিপোর্ট 'লাঁখলেন এবং তাহাতে 
বহার সেন্ট্রাল 'রাঁলফ কাঁমাঁটরও উল্লেখ কাঁরলেন, তাহার খরচের সারাংশও 
এঁ রিপোর্টে দিয়া দলেন। সেখানে 'তান 'লাঁখয়া দিলেন যে 'রালফ 
কমিটির প্রতিষ্ঠা-ব্যয় বেশি পাঁড়ল। এ রিপোর্ট 'লাখয়া নিজের কাজ 
শেষ কাঁরয়া তিন ছুটিতে ইংলণ্ড চাঁলয়া গেলেন। এই রিপোর্ট তানি 
চলিয়া যাওয়ার পর ছাপা হইল। আমরা দেখিলাম, এই প্রণ্তষ্ঠা-ব্যয়ের 
হিসাব একেবারে ভুল। আমরা গভরন্নমেণ্টকে লিখিলাম, আমাদের পরা- 
ক্ষিত ও মদ্রুত হিসাবে প্রতিষ্ঠা-ব্যয় তো অতটা নাই গভর্নমেন্টের অঙ্কে 
ভুল আছে। আমরা জানিতে চাহিলাম, এ সব অগ্ক কোথা হইতে ক 
কাঁরয়া পাওয়া গেল। মিঃ ব্রেটের অনপাঁস্থাততে উত্তর আসল যে মিঃ 
ব্রেটই এসব অঙ্ক তৈয়ার করিয়াছিলেন, গভনমেন্টের জানা নাই যে কি 
ভাবে তানি এসব অঙ্কে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন' এ অবস্থায় গভর্ন- 
মেন্টের নিজের ভূল স্বীকার করাই উচিত 'ছিল; কিন্তু সের্ূপও করা হইল 
না, গভর্নমেন্টের রিপোর্টে সেই ভূল অঙ্ক আজও আছে। 

রিলিফের কাজ শেষ হইয়া গেলে যে টাকা বাঁচিল তাহা এক ট্রাস্টের 
গজম্মা কাঁরয়া দেওয়া হইল। যখন কখনও এই ধরনের 'বপদ বিহারে উপ- 
স্থিত হইবে তখন তাহা-খরচ হইবে। সৌভাগ্যবশত তখন হইতে কোনও 
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বড় বিপদ আসে নাই। এখানে-ওখানে ছোটখাটো বন্যা আসলে অল্প- 
বিস্তর সাহায্যের প্রয়োজন হইল। এ সাহায্য উহা হইতেই দেওয়া হইল। 
ট্রাস্টর টাকা খাল না রাখয়া মহাত্মাজনর পরামশ'মত অ'ধকাংশ টাকা চরখা 
সংঘকে কর্জ দিয়া রাখিয়াছিল। চরখা সংঘ সামান্য কিছ; ব্যাজ দিত, আর 
চরখা 'দিয়াও গ্ারবদের সেবায় টাকাটা লাগাইত। এই প্রকারে এক পথে 
দুই কাজ হইত। ট্রাস্টী ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শেঠ যমুনালাল 
বাজাজ, আর আম। শেঠজাঁর স্বর্গলাভের পর এখন দুইজনই রাঁহয়াঁছি। 

সত্যাগ্রহ স্থ।গত 

রিলিফ কমিাটর কাজের জন্য মহাত্মাজী যখন বিধবস্ত স্থানগঁল পারদর্শন 
কাঁরতেছিলেন তখন একাট ঘটনা হয়, তাহার প্রভাব এখানকার রাজনীতির 
উপর খুবই পাঁড়য়াছিল। উপরে বলা হইয়াছে যে ১৯৩৩-এর মধ্যভাগেই 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনে শোঁথল্য আ'সয়া 'গয়াঁছল। ব্যান্তগত সত্যাগ্রহের 
ফলে খানিকটা জাগরণ দেখিতে পাওয়া যায়, ?কন্তু তাহাও ধারে ধারে 
লোপ পাইতোছিল। ঘখন ভূমিকম্প হয়, গাম্ধীজী তখন দাক্ষিণ ভারতে 
হারজন কর্মে ঘোরাফেরা কাঁরতোছিলেন। সেখান হইতেই তান 'বহারে 
আসেন। এপর্যন্ত নূতন শাসন সংস্কারের কথা ইংলন্ডে খাঁনকটা অগ্রসর 
হইয়াছিল। 'দ্বতীয় গোলটেবিল কনফারেন্সের পর অন্য কছ; কাজকর্ম 
হয় আর এক হোয়াইট্ পেপার প্রকাশিত হয়, তাহাতে নূতন সংঁবধান 
প্রণয়ন কারবার 'সদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল। লোকেরা মনে করিত, 
শীঘ্রই “শ্বেতপন্র* অনুসারে আইন রাঁচিত হইবে, এবং নূতন বিধান কাজে 
আসিবে । কেহ কেহ ভাবিতেছিল যে এই নূতন সংঁবধান যতই খারাপ 
হউক না কেন, তাহার অনুযায়ী আমরা কাজ করিতে স্বীকার কার বা নাই 
কার, তাহা হইলেও কংগ্রেসকে নির্চিনে যোগ দিতে হইবে। চাঁরাঁদকে 
এই কথার আলোচনা চলিতে লাগল, কংগ্রেসের লোকেরাও এই কথা বাঁলতে 
লাগিল। ডাঃ আনসার, ডাঃ 'বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীভুলাভাই দেশাই 
কংগ্রেসের লোকদের মধ্যে এই কথা চালাইলেন। আম তো 'রালফের 
কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। এইজন্য আমার তো এঁদকে মন দিবার অবকাশ 
ছিল না। মহাতাজী কিছু না কিছ ভাবিতেছিলেন হয়তো । 

উত্তর বিহারে ঘ্ারবার সময় একদিন ভাগলপুর জেলার সহরসা গ্রামে 
আমরা অবস্থান কারলাম। পরের দিন ছিল সোমবার, মহাআজণীর মৌন 
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দিবস। মহাত্মাজী মোনাবস্থায় কিছ [লাখতে ছিলেন। আমি এমাঁনতেই 
তো কখনও তাঁহার সময় অনর্থক নষ্ট কার নাই, সৌদন তো তান 
লিখিতোছলেন। এইজন্য সারাঁদন আম তাঁহার সঙ্গে কোনও কথাবাতা 
কারতে পারি নাই। সন্ধ্যা প্রায় চার-পাঁচটার সময় তান আমার হাতে এক 
কাগজ দিলেন, আর 'লাখয়া জানাইলেন যে ইহা পাঁড়য়া সম্মাত দাও। 

আম তাহা পাঁড়য়া লইলাম। উহাতে সত্যাগ্রহ বন্ধ কাঁরয়া দেওয়ার কথা 
ছিল, আর ছল 1নবচিনের 1বষয়ে ইঙ্গত। তান উহাতে এই কথা বাঁলয়া- 
ছিলেন যে জেল হইতে ম্যান্ত পাইয়া তাঁহার কোনও কোনও বিশ্বস্ত লোক 
যাহা বাঁলয়াছে তাহা হইতে তাঁহাকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হইয়াছে। 
দেশব্যাপন শৈথিল্য ছাড়া আমাদের প্রদেশে ভূমিকম্পের পর হইতে বাতাবরণ 
অন্য প্রকারেরই হইয়া গিয়াছিল। এখানে তো সত্যাগ্রহ হইতেই ছিল না, 
বরং আমাদের প্রায় সকল বন্ধুকে জেল হইতে মমান্ত দেওয়া হইয়াছিল, 
'রালফের কাজে তাঁহাদের পূর্ণ সহযোগতা না পাওয়া গেলেও তাঁহাদের 
সঙ্গে কোনও প্রকারের বিরোধ ছিল না। যাঁদ পূর্ণ সহযোগিতায় কোনও 
প্রকারের অভাব থাঁকিত তাহা হইলে তাহা আমাদের জন্য হইত না, গভর্ন- 
মেণ্টই পর্ণ সহযোগতা চাহতেন না, আমাদের সকল কার্য সন্দেহের 
দৃ্টতে দেখিতেন। এইজন্য, যে আন্দোলন আপনা হইতেই অল্পাঁবস্তর বন্ধ 
হইয়া গয়াছল, তাহাকে িয়মমতো বন্ধ কাঁরয়া দেওয়ার কথায় আমার খটকা 
লাগে নাই। অন্যান্য কথাও এমন কিছ ছিল না যাহাতে আপাতত হয়। এই 
কারণে মন "দয়া পাঁড়বার পর আম এ বন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজের সম্মাত 
প্রকাশ করিলাম। অবিলম্বে তাহার নকল করা হইল, মহাত্মাজী স্থির 
কাঁরলেন উহা সংবাদপত্রে পাঠাইবেন। সেখান হইতে তো তারও পাঠাইতে 
পারা যাইত না। এইজন্য আমি কাহাকেও উহা লইয়া পাটনায় পাঠাইবার 
চেষ্টা করিতেছিলাম এমন সময়ে এক ব্যান্ত পাটনা হইতে আসলেন । 

পাটনায় ডান্তার আনসারর তার আ'সয়াছিল। তাহা লইয়া একজন 
লোককে সেখানকার লোকেরা পাঠাইয়া দেয়। পাটনায় লোকেরা বাঁঝয়া- 
ছিল যে সহরসায় তার পাওয়া যাইবে না। এঁ তারে ডাঃ আনসারর 
পাটনায় আসবার কথা ছিল। তিনি এই সব বিষয়ে মহাত্মাজনীর সঙ্গে কথা 
বাঁলবার জন্য আঁসতোছলেন। তাঁহার সঙ্গে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় এবং 
শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইও আ'সবেন। এই তার পাইয়া মহাত্মাজী নিজের 
বন্তব্য সংবাদপত্রে পাঠানো বন্ধ কারলেন এবং পাটনা যাওয়া স্থির করিলেন। 
ডাঃ আনসারী পেপশছিবার সময়ে আমরাও পাটনায় পেশছিলাম। ডাঃ 
আনসার" প্রভৃতির সাঁহত মহাত্মাজীর কথা হইল, এবং তাহার পর এ সব 
বন্তব্য সংবাদপন্রে পাঠানো হইল । এইরূপ বাঁলবেন 'স্থর করিয়াছেন জানিয়া 

, কংগ্রেসের অনেকে সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু যে কারণ নির্দেশ করা হইয়াছিল 
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তাহা তাহাদের ভাল লাগে নাই। ফলে এখন প্রধান কংগ্রেস কমণদের একন্ 
হইয়া এবিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজনীয় হইয়া পাঁড়ল। মহাত্মাজীর 
বিহার পাঁরভ্রমণ তখনও শেষ হয় নাই। ছোটনাগপুর যাওয়া বাক ছিল; 
ওঁদকে ভূমিকম্প হইতে লোকসান হয় নাই; কিন্তু গান্ধীজা হারজনদের 
কাজে ওদকেও যাওয়া ভাল মনে করিলেন। 'তাঁনি ও'দকে চলিয়া গেলেন। 
পরামশাঁদির জন্য প্রধান প্রধান কংগ্রেসীদের রাঁচিতে ডাঁকয়া আনা হইল। 
এ বৈঠক নিয়মমাঁফক ছিল না, লোকদের মতামত জানবার জন্য ডাকা 
হইয়াছিল। আঁমও সেখানে গেলাম। সকল প্রদেশ হইতে ধবস্তর লোক 
আসিল। দুই-তিন দিন ধাঁরয়া কথাবাতাঁ চলিল। "স্থর হইল যে পাটনায় 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমাটির আঁধবেশন ডাকা হইবে । ইহার মধ্যে 
মহাত্মাজ অন্যান্য স্থানে ঘুরতে লাগলেন। ১৯৩৪-এ মে মাসে পাটনায় 
এই আঁধবেশন হইল। 

এই আঁধবেশনের বৈশিষ্ট্য ছল; এ পরন্ত সকল কংগ্রেস কাঁমাট ছিল 
অবৈধ। তাহাদের মধ্যে যে কোনাঁটরও আঁধবেশন অবৈধ হইত । কিন্তু 
গভর্নমেন্ট ধরনধারন বুঝিয়া লইয়াঁছলেন। তাঁহাদের দিক হইতে কোন 
প্রকারের বাধা হইল না। রাধিকা সিংহ হলে বৈঠক হইল, সন্ধ্যাবেলায়, 
তাহার মাঠেই। দুই দলের লোকই ছিল। যে প্রস্তাব ওয়াক কাঁষাটর 
তরফ হইতে পেশ করা হয়, তাহাতে সত্যাগ্রহ বন্ধ কারবার আদেশ ছিল, 
শুধু গান্ধীজীকে সত্যাগ্রহ কারবার আঁধকার দেওয়া হইল। কাউনাঁসল 
নবচিনে যোগ 'দবারও কথা 'ছিল। তাহার সঙ্গে মহাত্মাজীর কথাকে 
সমর্থন করা হইল । কাহারও কাহারও এ প্রস্তাবে সম্মাতি ছিল, কেহ কেহ 
তীব্রভাবে ইহার প্রাতিবাদ কাঁরল- প্রাতিবাদ এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তো বটেই, 
মহাতআ্মাজীর মন্তব্যে যে কারণ 'নার্দন্ট করা হইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধেও 
প্রীতবাদ। কেহ কেহ সত্যাগ্রহ বন্ধ কারবার বিরোধী না হইলেও কাউনাঁসল 
'নবচিনে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। খুব গরম গরম বন্তৃতার পর 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। যাহারা কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্ট গ্রুপ করিয়া 
ণছলেন তাঁহারাই এই 'বরোধিতায় বোঁশ যোগদান কাঁরয়াঁছলেন। এই 
সুযোগে পাটনাতেই সোশ্যালস্টরা 'নজেদের এক স্বতল্ম কনফারেন্স 
কারল। তাহারা কংগ্রেসের মধ্যে থাঁকয়াই পার্ট সংগঠন করে। ইহার 
প্রধান কমর্ঁণ ও নেতা ছিলেন আচার্ধ শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ । 
নাঁখল ভারতীয় কংগ্রেস কাঁমাঁটর প্রাতিবাদে আচার্য নরেন্দ্র দেবই ছিলেন 
প্রধান। 

যাহা হউক, 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাট সত্যাগ্রহ বন্ধ করিয়া দিল, 
এখন এজন্যও গভর্নমেন্টের রাস্তা খুলিয়া তাঁহারা কয়েকদিন পরে কংগ্রেস 
কাঁমাঁটর উপর হইতে অবৈধ বাঁলয়া যে আদেশ 'দিয়াছিলেন তাহা উঠাইয়া: 
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লইলেন। কয়েকাঁদন পরে ওয়ার্কং কাঁমাটর বৈঠক হইল । তাঁহারা "নির্দেশ 
দিলেন, কংগ্রেসকে পুনরায় খুব তাড়াতাঁড় সংগঠিত করা হউক, এবং সকল 
কমিটি নিয়মমাফক কাজ শুরু করুক; এবারে দুইপক্ষ নজ নিজ মন্তব্য 
স্বতল্লরূপে প্রকাশিত কাঁরল, তাই কাহারও উপর কাহারও দাঁব বা বন্ধন 
ছিল না। গান্ধী-আরউইন চান্তির শর্ত পালন করা বড় শন্ত হইয়া পাঁড়িয়া- 
"ছল; এবার সে সমস্ত হাঙ্গামা ছিল না। কছাঁদন পরে গভর্নমেন্ট এক 
এক কাঁরয়া সমস্ত আশ্রম ও কংগ্রেস ভবন 'ফিরাইয়া দিল। তাহারা যে 
অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় আমাঁদগকে লইতে হইল এবং মেরামত প্রভীত 
সমস্ত কাজ আমাঁদগকে কাঁরতে হইল; এইজন্য এবার লেখাপড়ায় না দিতে 
হইল সময়, না হইল মাথা ঘামাইতে। ওয়ার্ধা ওয়াঁক্ং কামাঁটর বৈঠক হইল 
তাহাতে পাঁরবারক কারণবশতঃ যাইতে পারলাম না। তখন শেঠ যমুনা- 
লাল বাজাজকে তখনকার মত সভাপাঁতি করা হইল। আর তাঁহাকেই 
কংগ্রেসকে চালাইতে হইল: স্থির হইল, কংগ্রেসের বিশেষ আধবেশন হইবে। 
এই আঁধবেশন অক্টোবর মাসে হইবে । তখন পর্যন্ত সব সত্যাগ্রহশ মান্ত 
পায় নাই। সদর বল্লভভাই, জওহরলাল প্রভাতি বন্দী ছিলেন। সর্দার 
তো বোম্বাই কংগ্রেসের পূর্বেই বাহিরে আঁসয়াছলেন। 'কন্তু পাঁণ্ডত 
জওহরলালজী বোম্বাই কংগ্রেসের পরে অনেক 'দিন পর্যন্ত জেলেই ছিলেন। 
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এঁদকে আমার বাড়তে বড় বিপদ। এইজন্য আমি পাটনায় নাখল ভারত 
কংগ্রেস কামাঁটর বৈঠক হইবার পর ওয়ারধধয় যে ওয়াঁকং কাঁমাট বাঁসবার 
কথা ছিল তাহাতে যোগ দিতে পারলাম না। নাখল ভারত কংগ্রেস 
কাঁমাটর বৈঠক হইবার পর আত অল্প সময়ের মধ্যেই এই বিপদ ঘটে। 

রিলিফের কাজে দাদাও খুব পাঁরশ্রম কাঁরয়াছলেন, ছাপরাতেই 
তাঁহাকে বেশি কাজ করিতে হইত, প্রাদেশিক কাজেও তিনি অনেকটা ভার 
গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। আম উপরে এক জায়গায় 'লাখয়াছ যে তান 
আসামে খানিকটা জাম লইয়াছিলেন, কখনও কখনও সেখানে যাইতেন। 
এপর্যন্ত তাহার কোনও উপঘবস্ত ব্যবস্থা করা যাইতে পারে নাই। "তানি 
মে মাসে সেখানে একবার যান, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার জবর 
হইয়া গেল। এ জায়গায় ম্যালোরয়ার প্রকোপ ছিল। সেখানেই তাঁহাকে 
ম্যালেরিয়ায় ধরে; তাহার ফল বাঁড় ফিরিয়া জানা গেল। কিন্তু তাহা 
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হইতে তিনি সারয়া উঠিলেন। আমি একাঁদন ভালই দেখিলাম। দেখলাম 
যে তিনি ব্যাঙ্কের কাজ কারতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ সময় তান খুব 
দূর্বল ছিলেন। আম বারণ কাঁরলাম, বাঁললাম ষে এখন আরও কিছ 
বিশ্রাম কাঁরয়া লও, গায়ে জোর হইলে কাজ কাঁরবে। এইসব বাঁলয়া আম 
পাটনায় চলিয়া আসলাম । আমার পাটনায় আপিবার দুই-চার দনের মধ্যেই 
ছাপরা হইতে তার আসল যে তাঁহার শরীর খারাপ হইয়াছে, ডান্তার রঘু 
নাথ শরণকে যেন পাঠাইয়া দিই, অথবা যেন সঙ্গে লইয়া ঘাই। তার পাঁড়য়া 
আমার চিন্তা বাঁড়য়া গেল। এই তার ছাপরার 'সাঁভল সার্জেন ডান্তার 
রাজেশ্বর প্রসাদের মতানুসারে করা হইয়াছল। 

যতক্ষণ ডান্তার শরণের সাথে দেখা করিয়া ছাপরা যাওয়া 1স্থর কারতে- 
ছিলাম ততক্ষণ দ:প্রহরের 'ন্টমার, যাহাতে গঙ্গা পার হয়, ছাঁড়য়া 
গেল। রাত পর্য্তি অপেক্ষা করা ঠিক মনে হইল না, মোটরে ডান্তার 
শরণের সাঁহত রওনা হইলাম। নৌকায় করিয়া মোটরকে গঙ্গা পার কারয়া 
আমরা আগে আগে চাঁললাম, ভূমিকম্পের জন্য রাস্তা খারাপ ছিল, রেল 
বন্ধ হইয়া যাইবার জন্য অনেক গোরুর গাড়ণ ও লরণ চাঁলতেছিল তাহাতে 
রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আমরা প্রায় রাত দশটায় 
ছাপরায় পেশছিলাম। সেখানকার সব ডান্তারেরা খুব যত্ন কাঁরয়া চিকিৎসা 
কারতেছিলেন। ডান্তার রাজেশবর প্রসাদ তো রাতাঁদন সেখানেই থাঁকতেন। 
তান ঘখন দৌখলেন অবস্থাটা সাধ্যের বাহরে, তখন তার করেন। জবর 
ছাড়া এ সময় মূত্রাশয়ের অবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য প্রস্রাব 
ও রন্তু পরাক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক ছল। পূর্বে তাঁহার কিছ অস্মাবধা 
ছিল, তাহার জন্য চিকিৎসা করা হয়, ফলে তিনি খাঁনকটা সামলাইয়া 
লইতে পাঁরয়াছিলেন। কিন্তু এখন শরীর দুর্বল থাকায় তাহাও হয়তো 
আবার বাঁড়য়াছিল। 

রান্রেই প্রন্রাব-ইত্যাঁদ লইয়া পাটনায় লোক পাঠানো হইল। ডান্তারেরা 
অনেক পাঁরশ্রম কারল, কিন্তু রোগ দিন দিন বাঁড়য়া চলিল। পাটনা 
হইতে বৈদ্যরাজ পণ্ডিত ব্রজবিহারী চৌবেজীকেও ডাকা হয়। 'তাঁনও 
কছু ব্যবস্থা কারলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, শেষকালে 
ডান্তারদের মত হইল, হয়তো একটা 1কডাঁন বাহর কাঁরয়া দিলে িছঃটা 

এই দায়িত্ব একা লইতে চাহিলেন না। ডাক্তার ব্যানাজকে ভাঁকিবার চেষ্টা 
করা হইল। কিন্তু মোঁডক্যাল কলেজ বন্ধ হওয়ায় তানি পাটনায় ছিলেন 
না। মুঙ্গেরের 'সাঁভল সার্জেন ডান্তার বটুকদেবপ্রসাদ শমাও ভাল 
সাজন। তাঁহাকে ডাকা হইল, কিন্তু তাঁহার হাতে অন্য একজন রোগা 
ছিল, তাহাকে তাড়াতাঁড় ছাঁড়য়া তান কোথাও বাহিরে যাইতে পারলেন 
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না। লখনৌতে তার পাঠানো হইল, সেখানকার নামকরা সার্জন ডাঃ 
ভাটয়াকে ডাকা হউক, কিন্তু তানও আসতে পারলেন না। কাঁলকাতায় 
তার করা হইলে সেখানকার বন্ধুরা নামকরা সাজ ন ডাঃ পণ্টানন চ্যাটাজকে 
পাঠাইলেন। পাটনার কর্ণেল অলেকজান্ডারকেও ডাকা হইল। সকলে 
দৌখয়া এ কথাই বাঁলল যে এতখাঁন দূর্বল অবস্থায় ছার লাগানো ঠিক 
হইবে না। হার মানয়া অস্ত্রোপচারের কথা ছাঁড়য়া দেওয়া হইল। ইহার 
দুই 'দনের মধ্যেই তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্ত ঘাঁটল! 

আমরা তার কাঁরয়া জামসেদপুর হইতে জনার্দন ও তাহার স্বীপুত্রদের 
ডাঁকয়া আনাইয়াছলাম। লখনৌ হইতে জামাই-মেয়েও আঁসয়া গিয়া- 
ছিলেন। শিকারপুরের বৌদাঁদ মৃত্যু হইবার পর আঁসয়া পেশীছলেন। 
পাটনা হইতে সঙ্গে সঙ্গে ভাই মথুরাপ্রসাদজী আসিলেন। পৃজনীয় ব্রজ- 
[কশোরবাবও আসিয়া পাঁড়লেন। এইভাবে সকল ইস্ট বন্ধুদের মধ্যে 
পৃত্রাদি বোম্টত হইয়া 'তাঁন দেহত্যাগ কারলেন। সকলে রামনাম ও 
গীঁতাপাঠ করিতেছিলাম। আমাদের সকলের মাথায় যেন পাহাড় ভাঁঙ্গয়া 
পাঁড়ল। কখনও বাঁড়ঘরের সাহত সম্বন্ধ রাখি নাই, সবাক তিনিই 
কাঁরতেন, যখন ওকালতি কাঁরতাম, টাকা রোজগার করতাম, তখনও তিনিই 
দেখাশুনা কারতেন। আমার স্ত্রী ও ছেলেরা তাঁহার নিকটেই থাঁকত। 
আম কখনও গেলে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আসিতাম। বাঁড়র স্ত্রীদের 
ইনি কখনও একজন হইতে অন্যজনকে পৃথক হইতে দেন নাই, ছেলেদের 
মধ্যে কোনও প্রকারের ভেদ করেন নাই। ছেলেরাও তাঁহাকেই পিতা 
বলিয়াই জানত ও মাঁনত। হঠাৎ এই বিপদ আসল; তাহাও তখনই 
আসিল, যখন আম অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। 

আমরা তাড়াতাঁড় দায়াক্লয়ার জন্য সরযূর তারে চাঁলয়া গেলাম; 
তখনকার দনে ছাপরা হইতে 'কছু দূরের পথ। দাহক্রিয়া কাঁরতে 
করিতে দেরি হইয়া গেল। পরের দিন সকালে বাঁড়র সকলের সঙ্গে 
মোটরে করিয়া আমি জীরাদেঈ চাঁলয়া গেলাম। সেখানেই বাড়তে 
শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিলাম। "দাদা সমস্ত প্রদেশেই সপারিচিত ছিলেন, 
সাধারণের সেবায় তিনি অনেকখানি সময় দিতেন। তাহা ছাড়া ছাপরা এবং 
অন্যান্য স্থানে লোকদের সেবা ও সাহায্য কারতেন। যে বাঁড়তেই যজ্ঞ 
হউক তিনি তাহার অন্ষ্ঠানে সাহায্য করতেন, যেখানে যে কোন প্রকারের 
সভা সমিতি হউক তিনি ব্যবস্থা কারতে জুটিয়া যাইতেন। লোকদের 
সহিত তাঁহার ব্যান্তগত ব্যবহার এত ভাল ছিল যে, কাহারও কোন প্রয়ো- 
জন হইলে তাহা পালন করিতে কুশ্ঠিত হইতেন না। এইজন্য তাঁহার 
মৃতৃর খবর ছাপা হইলে, সমস্ত প্রদেশ হইতে অনেক বন্ধ্বান্ধবের 
সহান:ভূতজ্ঞাপক তার ও পত্র আসিতে লাঁগল। এইসব দৌঁখয়া আমার 
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মনে সাহস আসল, মহাত্মাজীর সান্ত্বনাবাণীর প্রভাব তো না পাঁড়য়া 
থাকতেই পারে নাই। 

এ সব সত্তেও এসময় আমার পক্ষে ছিল বড়ই কঠিন ও দুঃসময় । 
বাঁলয়াছি যে বাঁড়র কাজকর্মের সঙ্গে আমার 'কছু সংস্রব থাঁকত না। 

সব কিছ দাদাই দেখাশুনা কারতেন। এমন কি, আম যখন টাকা রোজ- 
গার কারতাম তখনও আমার নিজের আরাম ও প্রয়োজনের বস্তুর দিকে 
তিনিই দ্াঁম্ট রাঁখতেন। পাটনায় আসলে চাকরকে জিজ্ঞাসা কারতেন, 
আমার কাপড় ঠিক আছে না, আমার ধুতি ভাল আছে না পুরানো 
হইয়া গিয়াছে, আমার কয়টা জামা আছে, আম জলখাবার ক খাই- ইত্যাদি । 
আর দরকার মত সেই চাকরকে, হয়তো আমার ক্লার্ক মৌলবী শরাফৎ 
হোসেনকে, যাঁহাকে আমরা সকলে মূন্পীজী বাঁলয়া ডাকতাম, টাকা "দয়া 
যাইতেন। আমিও খরচ বাদে যাহা কিছ; বাঁচত সমস্ত তাঁহারই 'জম্মা 
কারয়া দিতাম। বাঁড়তে জমিদার ছিল অল্প, তাহা হইতে মাসে চার 
হইতে পাঁচ শ টাকা পযন্ত বাঁচিত। বাবা জাঁমদারর কাজ হইতে আলাদা 
হইয়াই থাকতেন, ইহাতে দেখাশুনা কিছ খারাপ হইত, তাই এত আয় 
সত্তেও কখনও কখনও কম্ট হইত। প্রথমেই লিখিয়াছ যে দাদা যখন প্রয়াগে 
1ব. এ. পাঁড়তেন তখন পরাঁক্ষার সময়ে তিনি পরাঁক্ষার ফিয়ের জন্য টাকা 
চাঁহয়া পাঠাইতেন; পাঁরমাণ এমন কিছু বোঁশ নহে; কন্তু দেখাশোনার 
সমস্ত ভার দেওয়ানের উপর ছিল, দেওয়ান তাড়াতাঁড় না দিতে পারলে 
বাবা ধার করিয়া টাকা পাঠাইতেন। এ তো গেল এক সাধারণ উদাহরণ। 
টাকার অসুবিধা সর্বদাই লাঁগয়া থাঁকত। 

যখন ছাপরায় পাঁড়তাম, তখন নগদ টাকার প্রয়োজন হইত খুব কম। 

দুইজন মুদীর সঙ্গে পাকা কথা ছিল। আঁম চিঠা 'লাঁখয়া দিতাম, 
তাহারা প্রয়োজন মত জিনিস দিত। সব চিঠা লইয়া তাহারা জীরাদেঈ 
যাইত, সেখান হইতেই টাকা পাইত। শুধু স্কুল ফি আর বই অথবা কাপড় 
কানিবার জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন হইত। যখন বাঁড় হইতে কেহ জাঁম- 
দাঁরর মকদ্দমা তাঁদবরের জন্য আসিত, তখন তাহার 'নকট হইতে আম 
নগদ টাকা লইতাম। ইহার জন্য একজন লোক 'নযুন্ত ছিল, তাহার নাম 
কিন্নু রায়। সে সর্বদা ছাপরায় ঘাওয়া-আসা কারিত। এজন্য আমার কখনও 
কোনও কম্ট হয় নাই। কিন্তু দাদার বিষয়ে এরুপ হয় নাই। পাটনা বা 
প্রয়াগে খরচের জন্য তাঁহার প্রতি মাসে নগদ টাকার প্রয়োজন হইত। এজন্য 
তাঁহাকে অনেক কস্ট পোহাইতে হইয়াছল। একথা তিনি ভুলেন নাই। 
এজন্য, বাবার দেহত্যাগের পরে, তান যখন জমিদার দেখাশোনার ভার 
লইলেন তখন আমার 'িকটে খরচ পাঠাইবার খুব ভাল ব্যবস্থা করিয়। 
দিলেন; কিন্তু বাবা বাঁচিয়া থাকতেই, তান যখন প্রয়াগ হইতে বি. এ. পাশ 
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কারয়া আসেন, তখন হইতেই জামদারর কাজ দৌঁখতে থাঁকিলেন। ব্যবস্থা 
'তাঁন ভালই কাঁরয়া 1দয়াছিলেন। 

বাবার মৃত্যুর সময় অল্প ধার 'ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর এক ভাইঝির 
[ববাহ হয়, তাহাতেও কিছ ধার হইয়া গেল। এইভাবে কয়েক হাজার 
টাকার ধার ছিল। কিন্তু এতখানি জামদাঁরর পক্ষে এই কর্জ এমন কিছ; 
বড় নহে, কিংবা আদায় না হইবার মত নহে, বিশেষত যাঁদ বাইরের কিছ 
নগদ আয় হয়। দাদা ছিলেন বহার ব্যাঙ্কের ছাপরা শাখার ম্যানেজার। 
কিন্তু তাঁহার এত বেতন নয় যে সেখানকার সব কিছ খরচ চালাইয়া ছু 
বাঁচাইতে পারেন। আম তো কিছু রোজগার কাঁরতামই; ?কন্তু খরচও 
কাঁরতাম যথেস্ট। এইজন্য এই ক শোধ হইতে পাঁরল না। আরও 
একটি মেয়ের বিবাহ আঁসয়া পাঁড়ল। তাহাতেও খরচ হইল। খ্াঁড়মা 
মারা গেলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধে খরচ লাগল । কিন্তু এ সমস্তের জন্য কর্জ 

বাড়ে নাই; বরং আয় কিছ বাঁড়য়া গেল; কারণ খুড়িমা বংসরে তীর্থ 
ভ্রমণের জন্য যে ১২০০২ পাইতেন, তাহা এখানে বাঁচয়া যাইতে লাগল। 
তাহা হইলেও বোঝা কোনও প্রকারে হালকা হইল না। ?কন্তু সকলে 
খুব আরামে থাকিতে লাঁগল। উপরের ঠা খুব ভাল ছিল; নাম যশ 
খুব ছড়াইয়া পাঁড়ল। দাদার মন ছিল খুবই উদার। খরচ যথেন্ট 
কাঁরতেন, কোনও ব্যসনে বা শখে নয়; কিন্তু রকম রকমের খরচ ছিল। 
তাই ব্যবস্থা ভাল হইলেও প্রথমবারের ধার শোধ হইতে পারিল না। তানি 
আশায় ছিলেন, আম এত টাকা রোজগার কাঁরব যে অক্লেশে ধার শোধ 
হইয়া যাইবে । যখন ওকালাতি ছাড়া স্থির কাঁরলাম, তখন তাঁহার সকল 
আশায় জলাঞ্জল দেওয়া হইল। কিন্তু তান কখনও মুখ দিয়া একাঁট 
কথাও আমাকে বলেন নাই। 

উৎসাহে । যতদূর সম্ভব, তিনি ইহাতে আমার সাহাষ্যই করিতেন। কখনও 
অসন্তোষ দেখাইতেন না। আমাকে এই ধরনের কাজ হইতে প্রাতিনিবৃত্ত 
করার কল্পনাও নিজের মনে আসিতে দিতেন না। তাই, নিজের সকল 
আশায় ছাই দিতে দৌঁখয়াও তানি খুঁশই ছিলেন, আর সর্বদা আমাকে 
খুশি রাখিতে ব্যস্ত 'ছিলেন। তান ইহা ভাবয়াছলেন, ব্যাঙ্কের চাকার 
হইতে আয় বেশি হইতে পারে না। বোঁশ মাঁহনার অন্য চাকার চাঁহলে 
হয়তো পাওয়া যাইত; কারণ ভাল ম্যানেজার বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি 
ছল । কিন্তু যে-ব্যাঙ্ক স্থাপন কাঁরতে সাহায্য কাঁরয়াছিলেন, তাহা 
?তাঁন কোনও প্রকারে ছাড়তে চান নাই। ইহা ভিন্ন তাহাতে সুবিধাও 
ছিল। "তান কর্মচারীর মত নয়, মালিকের মত কাজ কাঁরতেন। কোনও 
ম্যানেজার কোনও ব্যাঙ্কের জন্য এঁর্প পরিশ্রম করিত কি না সন্দেহা। 
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সঙ্গে সঙ্গে তান প্রায় প্রাত রাঁববার জরাদেঈ চাঁলয়া আসতেন এবং 
বাঁড়র ব্যবস্থা দেখিয়া যাইতেন। সর্বসাধারণের কাজেও তান অনেকটা 
সময় দিতেন। ব্যাঙ্কের মালিকের দিক হইতে তাহাতে কখনও বাধা প্রদান 
করা হইত না। এই সব কারণে তান ব্যাঙ্ক হইতে সাঁরয়া যাওয়া পছন্দ 
করিতেন না, তবে অন্য কোনও উপায়ে আয় যাঁদ কিছ বাড়ানো যায় সে 
কথা চিন্তা কারতেন। এইজন্য তিনি একটা চাউলের কল খোলেন। 

আঁম তো কংগ্রেসের কাজে ব্যস্ত ছিলাম, মিলের কাজ খুব আগাইয়া 
গেলে তবে আমি এ ব্যাপারের সন্ধান পাইলাম। দাদার হাতে ব্যা্কের 
কাজ, কো-অপারেটিভ সোসাইটির কাজ, অন্যান্য এত কাজ ছিল যে 'তাঁন 
এই মিলের দেখাশোনায় নিজে সময় দিতে পারেন নাই। তান অন্যের 
উপর নির্ভর কারলেন। তাহার আঁভজ্ঞতা 'ছিল না বাঁলয়াই হউক আর 
শোঁথল্যের জন্যই হউক, কি আর কোনও কারণেই হউক, ঠিক ঠিক ব্যবস্থা 
কাঁরতে পারেন নাই। মিলে টাকার অভাব হইয়া গেল। ধানের মৌসম 
চাঁলয়া যাইতোঁছিল। এ সময় ধান না ?কানিলে লাভ হইবে না। কিন্তু 
আশা করা হইত যে যাঁদ কাহারও নিকটে টাকা লইয়া খাটানো যায়, তাহা 
হইলে মৌসম কাটয়া গেলে চাউল ববকুয় হইলে টাকাটা ফিরিয়া আসবে 
এবং মহাজনকে শোধ কাঁরয়া দেওয়া চাঁলবে। বাজারের অবস্থা এমন মনে 
হইতেছিল যে, এ যে টাকা খাটানো হইবে তাহার ব্যাজ দেওয়ার পরও ভাল 
মত লাভ থাঁকবে। তান এইরুপই মনে করিয়া আমাকে বাঁলয়াছলেন, 
শেঠ যমুনালালজীর কাছ থেকে এক “সীজন'এর জন্য কছু টাকা এনে 
দাও। শেঠজনী এই কথা মঞ্জুর কাঁরলেন। টাকা আসল । মল খুব জোরে 
চাঁলতে লাগল। চাউল তৈয়ার হইবার পূর্বেই বিকুয় হইয়া ঘাইত। 
খারদ্দারের ভিড় লাগিয়া থাঁকত। সকলে মনে করিত যে খুবই লাভ 
হইবে । মিলের ম্যানেজার মহাশয় দাম ধাঁরতেই ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
যে টাকা খরচ হইয়াছে তাহার কম দরেই চাউল বিবুয় হইতেছিল। এ 
অবস্থায় খাঁরদ্দার ভাঁঙ্গয়া পড়া আশ্চর্যের কথা নয়। যত বৌশ চাউল 
তৈয়ারি হইত ও বিক্রয় হইত, ঘাটতির পাঁরমাণ ততই বাঁড়তে থাঁকত। 
শেগজনীর টাকাটা আঁসয়া গেলে আঁমও ছু কিছ মন দতে লাগলাম । 
একদিন মিলে গেলাম। সেখানে থাঁকয়া হিসাব দোঁখলাম। বূঝিতে 
পারলাম যে খরচ অপেক্ষা কম দরেই চাউল 'বক্লয় হইতেছে । ম্যানেজার 
আমার কথা স্বীকার করেন নাই। শেষে ভাইসাহেবকেও সময় দিতে 
হইল। 'তাঁনও হিসাব কারয়া বুঝিতে পারলেন যে অনেক লোকসান 
হইয়া গিয়াছে । ফলে শেঠজীর টকা ঠিক সময়ে দেওয়া গেল না। আস্তে 
আস্তে কিছ কিছু শোধ'হইল, কিন্তু খুব বেশির ভাগই বাঁক থাকিয়া গেল। 

এর্প অবস্থা যখন বুঝিতে পারা গেল তখন আমরা দুইজন খুব 
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লঙ্জা পাইলাম, কিন্তু কিছ? করিতে পারিলাম না। তাঁগদ দেওয়া হইতে- 
ছিল, কিন্তু টাকা শোধ হইতে পারল না। শেঠজীর এক মারোয়াড়ী 
বন্ধ; শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কেিয়া বিহারে কোথাও অল্পস্বল্প জম লইয়া চাষ 
কাঁরতে যাইতোছলেন। একবার শেঠজী ও কোঁডয়াজী দুইজনে জীরাদেঈ 
আসলেন। আমার জাঁমদারতে ৭০1৮০ বিঘা জাম নিজের জোতভুস্ত, 
তাহাতে ধান, গম, আখ ইত্যাঁদ সব রকমের ফসল জান্মতে পারে। সে 
জাম আমার বাঁড় হইতে প্রায় এক মাইলের 'িতরেই। শেঠজীর ও 
অন্যান্য কর্জ মিলাইয়া ৬০।৬৫ হাজার টাকার হইবে। 1তনি ইহাতে রাজ 

হইয়া গেলেন যে এই জাঁম বাঁড় তাঁহাকে যাঁদ 'বক্লী করিয়া দিই তবে 
[তান সকলের সব কর্জ চুকাইয়া দিবেন। বাঁড় পাকা, দোখতে জম- 
কালো; তৈরী তো হইয়াছিল ঠাকুরদাদার সময়ে, কিন্তু দাদা তাহাতে 
কয়েক হাজার টাকা ফেলিয়া বাঁড়টা বাড়াইয়া লইলেন এবং ?কছু অংশ 
দোতালা করিলেন। বাড়ি ও জিরাতের জাঁম যাঁদ আমরা এঁ সময় বোচয়া 
খণ হইতে ম্যন্ত পাইতাম, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে ভাল হইত। ইহার 
পরেও জমিদার হইতে মাঁসক অন্ততঃ পাঁচ শত টাকা অকরুেশে বাঁচয়া 

যাইত। হাঁ, অন্য কোথাও বাঁড় অবশ্য তৈরী কারতে হইত। 'কন্তু এই 
সময়ে বাঁড়র লোকেরা বৌশর ভাগ থাঁকিত াপরায়। ছোট বাঁড় নিজেদের 
জামদাঁরতে কোথাও একটা তৈরী কয়া লওয়া কাঁঠন ছিল না। এই 
মত আমার ভাল লাগল, এবং এই কথাটার উপর জোর দলাম যে কর্জ 
শোধ কারবার পক্ষে ইহার চেয়ে ভাল রাস্তা এখন হইতে পারে না। তাই 
ইহা চুকাইয়া ফেলা উাঁচিত। 

শেঠদের সঙ্গে কথাবাতাঁ হইল। তাঁহারা তো রাঁজই ছিলেন। শেঠ 
ঘমুনালাল বাজাঞও এই কথাটার উপর খুব জোর 1দয়াঁছলেন যে এই ভার 
সরাইয়া দেওয়া উচিত, না হইলে ভাবষ্যতে ইহা গলা 'টাঁপয়া ধাঁরবে। 
বাপদাদার তৈয়ার ও আমাদের সকলের জন্মস্থান পুরানো বাঁড় বিক্রয় কাঁর- 
বার কথায় দাদা খুব কুশ্ডিত হইতেছিলেন; কিন্তু বাধ্য হইয়া কিছ ছু 
রাজীও হইলেন। পরে বাঁড়র মেয়েদের এবং কয়েকাট বন্ধুর__তাঁহাদের 
মধ্যে বাবু মথ্রাপ্রসাদও একজন_মত নাই বলিয়া এ বাঁড় ও ক্ষেত 
বকুয় কারতে রাজ হইলেন না, ব্যাপার চাঁকয়া গেল। পৈতৃক বাঁড় ও 
ক্ষেত বিক্য় করা হইল না; কিন্তু অজ্পাঁদনের মধ্যেই অন্যান্য মহাজনেরা 
এত জোর করিলেন যে জামদারর অনেকখাঁনই বিক্রয় করিতে হইল । 

দাদা চাউলের কলের ঘাটাতর জন্য অস্মাবধাতেই পাঁড়য়াছিলেন, এখন 
অন্য কিছ ব্যবসা কারতে চাঁহলেন। ছাপরায় ইলেকাাট্রক কারখানা খুলতে 
চেম্টা কারলেন। ১৯৩০ সালে যখন আম জেলে ছিলাম তখন এই কথা 
ধ্থর হয়। টাকাতো নিজের. কাছে ছিলই না। ছাপরার ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই 
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কোম্পানী স্থাপিত করা হইল। গভর্নমেন্ট তাঁহাকেই লাইসেন্স দল, 
কোম্পানীকে নয়; এইজন্য তাঁনই বিজলীকল তৈয়ার কাঁরলেন। টাকা 
জোগাড় হইল কর্জ করিয়া। কিছুটা কোম্পানীর ব্যাঙ্ক হইতে লইয়া 
দিয়াছিলেন, কিছ; শেয়ার 'িক্লয় কাঁরয়া, ?কছুটা 1নজের দাঁয়ত্বে ধার লইয়া 
টাকার ব্যবস্থা কারলেন। প্রথমবারের ও এখনকার কর্জ িলাইয়া অনেক 

হইয়াছিল। মৃত্যুর দুই-এক বংসর পূরেই তাঁহাকে বাৎস্মরক প্রায় বাইশ 
শত টাকা আয়ের জামদারি বৌচতে হইল। তাহা হইলেও সমস্ত কর্জ 
শোধ হইল না। শেঠ যমৃনালালজীর টাকাতো পাঁড়য়া রাহল, অন্যান্য 
কয়েক জায়গার টাকাও বাঁক ছিল। শেঠজ ছাড়া অন্য কাহারও কজের 
খবর আমার জানা ছিল না। জাঁমদারী 'বিক্লয় হইয়া গেলে ভাবলাম, এখন 
বাাঁঝ বোঝা হাল্কা হইয়া বাইবে। কিন্তু তাহা আর কোথা হইতে হইবে। 
খানিকটা খরচের জন্য, খানিকটা এই ধরনের ব্যাপারের জন্য কর্জ বাঁড়য়াই 
চাঁলল। কখনও কখনও তান বাঁলতেন যে ইলেকা্রক শেয়ার বা 
করলে ও যে টাকা লাগানো হইয়াছিল তাহা 'ফাঁরয়া আসলে বোঝা 
হালকা হইতে পারে, 'ন্তু ইহাও তান আশাবাদ ছিলেন বাঁলয়াই 
বাঁলতেন। কিছ শৈয়ার বিক্লয় করিবার চেম্টাও করা হইল, কিন্তু বজলী 
কলের উপর কোম্পানীর স্বত্বই ছিল না বাঁলয়া শেয়ার বিক্রয় করা কান 
হইল। এইভাবে নীজের উপরে কজের বোঝা বাঁড়তে থাঁকল। সুদও 
বাড়তে থাকল, শোধ কারবার কোনও উপায় নজরে পাঁড়ল না। ছেলেদের 
মধ্যে আমার ভাইপো ইংলণ্ড হইতে লোহা তৈয়ার করার কাজ শাখয়া 
আঁসয়াছিল, টাটা কোম্পানীতে তাহার কাজ জুটিয়াছল। সেখানে সে 
প্রায় তিনশ, সাড়ে-তিনশ পাইত, 'কন্তু সেখানকার খরচ ও বাঁড়র লোকদের 
সেখানে থাকবার খরচ এত বেশি হইত যে, সে বোৌশ কিছ: বাঁচাইতে 
পাঁরিত না। হয়তো দাদা আমার কাছে যেমন কখনও কিছ চাহিতেন না, 
কখনও আমাকে অর্থ চিন্তায় ফোলতে চাহতেন না, তেমাঁন উহাকেও 
কখনও কিছ বলিতেন না বা উহার কাছে কিছ চাহিতেন না। আমরা 
যে কতখানি গভীর জলে পাঁড়য়াঁছ তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহা বাাঁঝতে 
পাঁরলাম। তাঁহার উপর লোকদের এত বিশ্বাস ছিল যে কোন লেখাপড়া 
না কারয়াই লোকেরা হাজার হাজার টাকা তাঁহাকে কর্জ 'দয়াছল। "তান 
বাঁচয়া থাকলে, আরও কত হাজার যে তান তাহাদের নিকট হইতে 
পাইতেন, তাহা জান না। 

তাঁহার মৃত্যুর পর যখন এইসব দোঁখবার পালা আমার উপর পাঁড়ল, 
তখন প্রথমে তো আঁম ইহাই জানতাম না যে কাহাকে কতখাঁন 'দতে 

হইবে, বা কতখানি পাওনা আছে। আম পাটনাতেই রাহয়া গেলাম, 
তাঁহার এক বিশ্বাসী ব্যা্কের কর্মচারী ছিল, সে তাঁহার লেনদেনেরও 
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খবর রাখত। সে আমাকে ছু বালল আর পরে মহাজনেরা এক এক 
করিয়া নিজেরাই আমার কাছে আসিয়া বাঁলতে লাঁগল। কতখানি দেনা 

আছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে আম আঁতশয় আঁস্থর হইয়া 
পাঁড়লাম, কারণ সবাঁকছ- 'বক্রয় কাঁরয়া দিলেও সকলের কর্জ শোধ করা 
কাঁঠন হইত। যাঁদ ভাল দাম আসয়া যায় তাহা হইলে হয়তো সমস্ত ধার 
শোধ হইতে পারে, কিন্তু এখন জমিদারর ভাল দাম কে দেয়, আর তাহাও 
যখন তাড়াতাঁড় বিক্রয় কারতে হইবে । এতখাঁন কজে'র ভার মাথায় রাখা 
আমার পক্ষে ছিল অসহ্য। কোনপ্রকারে লোকে যাঁদ জামদার লইয়া 
খণমস্ত করিয়া দত তাহাই আঁম চাহতোছলাম, তাহা হইলে খুব অন:গ্রুহ 
হইত, কিন্তু সব মহাজন জাঁমদার লইতে চাহে নাই। আম সকলকে 
বাঁললাম, কোন না কোন ব্যবস্থা করিয়া এক বংসরের মধ্যে টাকা শোধ 
দিতে চেষ্টা কারব। আর যাঁদ জাঁমদার লইতে চাহেন তাহা হইলে তখনই 
'লখিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত আঁছ। দাদার উপর লোকদের এতখাঁন 
বিশ্বাস ছিল- তাঁহার প্রতি এতখানি ভালবাসা ছিল যে সকলে আর 
ইতস্ততঃ না কাঁরয়া আমার কথা মানিয়া লইল। আম চাঁহতে ছিলাম যে 
এখন সব কাজ ছাঁড়য়া জামদার বিক্রয় কারবার ব্যবস্থায় লাগিয়া যাই, 
আর এই বোঝা সরাইয়া আবার সাধারণের কাজে লাগি। 

ধণমযান্ত ও বোম্বাই কংগ্রেস 

ইহার মধ্যেই বোম্বাইয়ে যে কংগ্রেস হইবার কথা ছিল তাহার সময় 'নকটে 
আসল আর সভাপাঁতির জন্য আমার নাম আসল । করাচী কংগ্রেসের পরে 
উাঁড়্যায় যে কংগ্রেস পা 
আমার নাম আঁসয়াছিল এবং একপ্রকার 'নবর্চিতও হইয়াছিলাম। কিন্তু 
তত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়া যাওয়ার জন্য সেই কংগ্রেস হয়ই নাই। আবার 
যখন কংগ্রেস নিয়ম মতন হইতে লাগল, তখন স্বাভাঁবক রীতিতে আমারই 
নাম লোকের নিকট উাঁঠল। তাছাড়া ভূমিকম্পের সঙ্কট-ন্নাণের কাজের 
জন্য সমস্ত দেশে লোকের আমার প্রাত খুব ভালবাসা ও বিশ্বাস জন্মিয়া- 
িল। গান্ধীজীরও ইচ্ছা ছিল যে আঁমই সভাপাঁতি হই। 

দাদার মৃত্যুর আঘাতে আমি তো কাতর ছিলামই, তাহার উপর কজে'র 
বোঝার সন্ধান পাইয়াই আমি আরও কাতর হইয়া গিয়াছলাম। এরুপ 
অবস্থায় মনে কাঁরলাম, কংগ্রেসের সভাপাতিত্বের ভার গ্রহণ করা অন্াচত 
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ও অসম্ভব। মহাত্মাজীর তরফ হইতে শ্রীযুন্ত মহাদেবভাই দেশাই 
লিখলেন যে, ভূমিকম্পের কাজে সন্তুষ্ট হইয়া দেশ আমার প্রাতি বিশ্বাস 
ও শ্রদ্ধা দেখাইতে চায়, এভার আমার লওয়া উচিত, কজের বিষয়ে শেঠ 
যমুনালালজীর সঙ্গে কিছ কথাবার্তা হইয়াছে, তান দোখবেন। হয়তো 
সেখানে সকলে মনে কাঁরয়াছিলেন যে তাঁহারই নিকটে আঁধক কর্জ সুতরাং 
তিনি কোন উপায় ভাবিয়া একটা কিছ: ব্যবস্থা কাঁরিয়া ?দবেন। 

শেঠজাঁ একবার আমার বাঁড়র লোকদের সাঁহত দেখা কাঁরতে জরাদেঈ 
আসেন। আমার বোৌঁদাঁদ, স্তী ও দুই পুত্রবধূ অনেকাঁদন পর্যন্ত সাবর- 
মৃতী আশ্রমে ছিলেন। সেখানেই তাঁহার সঙ্গে সকলের পাঁরচয় হইয়া 
'গিয়াছিল। এইজন্য দাদার মৃত্যুর পর তানি জিজ্ঞাসাবাদ কাঁরতে আঁসয়া- 
ছিলেন। বাঁড়র সমস্ত অবস্থা ও কর্জেরও কিছ? অবস্থা শানয়াছলেন। 
তাঁহার ধারণা ছল ঘে সমস্ত জমিদার যাঁদ ঠিক দামে বিক্রয় হয়, তাহা 
হইলে সমস্ত কর্জ শোধ হইতে পারিবে, কিন্তু জমিদারির লোভ একেবারেই 
ছাঁড়য়া দিতে হইবে । আমিতো ইহাতে রাজী ছিলাম। এইজন্য মহাত্মাজন 
তাঁহাকে ভার দিয়াছিলেন, ও কজের চিন্তা তাঁহার উপর ছাঁড়য়া দিয়া 
কংগ্রেসের দায় উদ্ধার করিতে বাললেন। এঁদকে মহাজনেরাও এক বৎসরের 
সময় দয়াই দিয়াছিলেন। আম সভাপাঁতত্বের গুরুতর ভার স্বীকার 
কারয়া লইলাম। শেঠজশী নিজের মুনীমকে পাঠাইয়া 1দলেন, সে সব 
মহাজনদের সঙ্গে হিসাব করিয়া যেন দেখে যে কতখানি দেনা আছে, তাহা 
প্্রাপূরি জানা যায় এবং তাঁহাদের মধ্যে জাঁমদারী লইতে কে কে রাজী 
আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে কথাবাতাঁ বাঁলয়াও সে যেন খবর সংগ্রহ করে। 

কিন্তু আমার বিপদের এখনও শেষ হয় নাই। আমার ভাইপো 
জনাদ্দদনের এক শিশু ছিল। হয়তো ছয় বৎসর বয়স হইয়াছিল। ইহার 
পূর্বেও যেমন 'লাখিয়াছি, তাহাকে সকলে খুব ভালবাঁসত, আমারও খুব 
আদরের ছিল। তাহার জবর হইয়া গেল। তাহার মাথায় কখনও কখনও 
ব্যথা হইত। দাদার মৃত্যুর সময় সে তাহার মার সঙ্গে জামসেদপূর হইতে 
আসিয়াছিল। চিাকংসা করাইবার জন্য আমি তাহাকে পাটনায় লইয়া 
আঁসলাম। সেখানে তাহার টাইফয়েড হইয়া গেল। আঠার-কুঁড় 'দিন 
ধারয়া রোগে ভূগিয়া সেও চলিয়া গেল। ইহার আঘাতও আমার খুব 
লাগিল। দাদা তো চলিয়া গিয়াছেন, এখন এই শিশুও চলিয়া গেল! এই- 
সব কারণে আম অত্যন্ত শোকাকুল ছিলাম। কিন্তু কংগ্রেসের সভাপাঁতর 
পদ গ্রহণ করিয়াঁছ, একদিক 'দয়া ভালই হইয়াছে, তাহাতে মন বাঁসয়া 
গিয়াছে, এখন আর বাড়ির চিন্তা কারবার সময়ই হয় না। কংগ্রেসের 
সভাপাঁতির পদের কথা বাঁলবার পূর্বে বাড়াঁর কথা শেষ করা ভাল, যাঁদও 
সভাপাতিত্বের পরেও কিছুদিন পর্যন্ত এই অধ্যায় চালতে থাঁকিল। 
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যখন সমস্ত দেনার হিসাব করা হইল এবং শেঠজনীর রিপোর্ট দেওয়া 
হইল, তখন এইজন্য চেম্টা করা হয়, যে রাঁজ হইবে তাহাকে জমিদারি 
দেওয়া যাক। কোনও কোনও মহাজন রাজি হইয়া গেলেন। তাঁহাদের 
নিকট জমিদার বিক্রয় কাঁরয়া দেওয়া হইল । মহাজনদের মধ্যে একজন ছাড়া 
প্রায় সকলে খুব ভালভাবে 'জাঁনসটি গ্রহণ কাঁরলেন। একজন ভদ্রলোক 
কাঁসয়া সুদব্যাজ লইলেন--সব মহাজন মান্ত-পন্্র লাঁখবার সময়ে যেমন 
কিছু ছাড়েন। ইনি এক পয়সাও ছাড়লেন না। অন্য সকলে, দাদার 
মৃত্যুর পর হইতে সাত-আট মাস অর্থাৎ ধণ শোধ হওয়ার দন পযন্ত ব্যাজ 
লন নাই। কেহ কেহ আরও ছাঁড়য়া ?দয়াছলেন। জাঁমদার প্রভৃতির 
আধকাংশ 'বিক্লয় কাঁরয়াও কোনও কোনও মহাজনের- যাহারা জমিদার 
লইতে চাহে নাই-_ও শেঠজর টাকা বাঁক রহিয়া গেল। আম বাঁক সমস্ত 
জামদাঁর শেঠজীর নামে বন্ধকী িখিয়া দিলাম, তানি অন্য মহাজনদের 
নগদ টাকা শোধ কাঁরয়া দিলেন। সমস্ত টাকা সে সময় তান নিজে হইতে 
দিতে পারেন নাই, তাই শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লার কাছ হইতে লইয়া 
দেওয়াইয়া দিলেন, কিছ-টা নিজে দিলেন। এইভাবে সমস্ত ধারই শোধ 
হইয়া গেল, 'ন্তু নিজের জামদাঁর হইতে একট:করা জামও বাঁচল না। 
ণবহারে জামদাঁর লইবার ইচ্ছা শেঠজীর ছিল না। এ সময় তান এইজন্য 
উহা 'িখাইয়া লইয়াছিলেন যে আস্তে আস্তে জামদার বেচিয়া তাঁহার 
টাকা শোধ কাঁরয়া দেওয়া হইবে। ঘনশ্যামদাসজীরও এই মত 'ছিল। এই- 
ভাবে আম কজের বোঝা হইতে মস্ত হইলাম। 

হ্যাঁ, জামদাঁর বেচিয়া শেঠদের টাকা শোধ করিবার কথা ছিল, শোধ 
না হওয়া পযন্ত সুদ দিতে হইত। এখন জমিদার হইতে আঁম এক 
পয়সাও ঘর-খরচার জন্য লইতে পারতাম না। 'জরাতের জামিও বন্ধকী 
ছিল। কন্তু চাষআবাদ সবই আমাদেরই করাইতে হইত । তাহার সুদ 
বংসর বংসর শোধ হইতে থাঁকত। জাঁমদারর ভার তান আমার ছোট- 
ছেলে ধন্নুর নামে িখিয়া 'দয়াছলেন। এইমতে যাঁদও আইনতঃ শেঠজী 
হইলেন বন্ধকীর মালক, তথাপি জমদাঁর ও জিরাত আমাদেরই দখলে 
থাঁকিল। তাঁহার শুধু বংসর বৎসর সুদ পাওয়ার কথা, আর যেমন যেমন 
হওয়া সম্ভব তেমন আসল টাকাও পাওয়ার কথা । ছেলেরা কিছ: না কিছু 
উপাজ্ন করিতেছিল এইজন্য জমিদার হইতে খাওয়ার ভরসা করার 
প্রয়োজন ছিল না। আম যে জাঁমদারট;কু বাঁচল তাহা বিব্লয় কারবার 
চেস্টা কারলাম। কিন্তু এখন জাঁমদারির দাম আরও কাঁময়া গেল। কংগ্রেস 
মল্লীরা খাজনা কমাইয়া আয়ও কম করিয়া দিল, এখন জাঁমদাঁরর না 

থাকল সেই মূল্য, না থাকল সেই ইজ্জত, সেইজন্য জাঁমদার এই পর্যন্ত 
বিক্লয় হয় নাই। কিন্তু আমি কেবল বিক্রয়ের ভরসায় বাঁসয়া ছিলাম না। 



খণমৃন্ত ও বোম্বাই কংগ্রেস ৫০৯ 

চম্পারণে কিছু জমি আঁম ওকালাতির জীবনের সময়ই লইয়াছিলাম, তাহার 
কাছেই 'চানর কল হওয়ার আখ হইতে ছু পয়সা পাইতে লাগলাম । 
জীরাদেঈয়ের নিকটস্থ চাষের আখ হইতে ?িকছু উপাজ ন হইতে লাগল। 
খানিকটা জনাদ্দনের উপাজনে, খাঁনকটা ধন্নর আখের দরুণ উপাঁর টাকা 

সুদ ও আসল শোধ কাঁরতে চেস্টা করিলাম, এমানতে যাহাঁকছু আসত 
তাহা সমস্ত এইরূপে খরচ হইতে লাঁগল। এইর্পে এঁ কর্জ অনেকটা 
শোধ হইয়াছে, এখনও কিছু পারমাণে বাঁক আছে। সুদ সর্বদা শোধ 
হইতে হইতে চলিয়াছে, এখন এমন অবস্থায় আঁসয়াছে ষে আম আশা 
কার আসলও কয়েকদিনের মধ্যেই জাঁমদার না বোঁচয়াই শোধ হইয়া যাইবে। 
যোঁদন এতখাঁনি কের ভার আমার উপর পাঁড়য়াছল, সৌদন আমার 
পক্ষে ছিল বড়ই অন্ধকারময়। শেঠ যমুনালালজশীর উদারতা পথ বাঁহর 
করিয়া দিল, আর ঘনশ্যামদাসজীর সাহায্য লইয়া তান আমার মাথার 
বোঝা হাল্কা কাঁরয়া দিলেন। জমিতো বাঁচিল না কিন্তু ইঞ্জত বাঁচল, 
সম্মান বাঁচল। সব মহাজন আমার উপর যে বিশ্বাস রাঁখয়াছিলেন 
তাহাও রক্ষা পাইল-_সঙ্গে সঙ্গে দেশের মহত্ৃপূর্ণ কাজের ভার উঠাইবার 
শৃন্তও বাঁচয়া গেল। 

দাদা চলিয়া গেলেন, তাঁহার স্থান লইলেন যমুনালালজী। আম 
পূর্বের মতই অচল হইয়া রাহলাম। ভাষা দিয়া তাঁহার প্রাত কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করা যায় না। এই সঙ্গেই আমার ভাইপো জনাদ্দন ও আর দুইজন, 
মৃত্যুঞ্জয় ও ধনঞ্জয়কেও প্রাণ হইতে আশীবদি কাঁরতেছি খণ সঙ্কটের এই 
কাঠন সময়েও তাহারাও অধীর হয় নাই। ঘরের সবাঁকছ খুশী মনে 
হাসিতে হাসিতে তাহারা "দয়াছল। একপ্রকার বাঁলতে গেলে প্রথম কাজ 
হইল তাহাদের এই বোঝাটানা ও শোধ কারবার জন্য দীললের উপর দস্ত- 
খত করাই। তাহারা কখনও আঁভযোগ করে 'নাই, কখনও মুখ বিকৃত 
করে নাই। এখন তাহারা 'নজেরাই রোজগার করিয়া আনে ও খায়। 
এখন যে বোঝা থাঁকয়া গেল তাহাও সরাইয়া ফেলিবার চিন্তায় আছে 
তাহারা, এই সাহস ও ধৈর্যের জন্য তাহাদেরও আঁভনন্দন কারিতেছি। 
ঈশ্বর তাহাদের মঙ্গল করুন! মনে হইল এখনই সাঁদন বুঝ ফারতেছে। 

বোম্বাই কংগ্রেসের দিন নিকটে আসিয়া গেল। ১৯৩১-এর মার্চের 
পর সেখানেই কংগ্রেসের বাধমত আঁধিবেশন হইবার কথা। ইহার মধ্যে 
দ্বিতীয়বার সত্যাগ্রহ হইয়া গিয়াছল। শাসন-সংস্কার সম্বন্ধেও নীতি 
'ব্রটিশ গভনমেণ্ট শ্বেতপন্ররূপে প্রকাঁশত করিয়া 'দিয়াছিল। সেই অনু- 
সারে বলাতে নূতন শাসন ধান প্রস্তুত হইতোছল, এখন আর কংগ্রেস 
অবৈধ প্রাতষ্ঞান নহে। এইসব বিষয়ে তাহার এখন মত দিতে হইবে। 



৫৬১০ আত্মকথা 

সঙ্গে সঙ্গেই, ১৯৩৪-এর নভেম্বরেই অর্থ কংগ্রেস অধিবেশনের কয়েক 
হপ্তার ভিতরেই কেন্দ্রীয় এসেমাব্রর সদস্যদের ?নবচিন হইবার কথা ছিল। 
এই বিষয়েও কংগ্রেসের চরম সিদ্ধান্ত দিতে বাকী ছিল, ভাবষ্যত শাসন- 
তল্তের নীতও "স্থির কারবার অপেক্ষায়। এইজন্য এই আধবেশনের গুরুত্ব 
ছিল যথেষ্ট। আমি পাঁরপাটাী কাঁরয়া নিজের বন্তৃতা বলীখলাম। কল্তু 
উহা তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ভাবিলাম যে কিছু পূবেই ওয়াধয়ি চাঁলয়া 
যাইব আর সেখানে একান্তে বাঁসয়া তাহা সমাপ্ত কারব। সেখানে গান্ধী- 
জাঁর সঙ্গেও কথা বাঁলবার সযোগ পাওয়া যাইবে । কিন্তু আমি যে বন্তৃতা 
িখিয়াছলাম তাহাতে প্রস্তাঁবত শাসনতন্দের যথেষ্ট আলোচনা 'ছিল। 
আম উহা ডক্তর সাঁচ্চদানন্দ সংহকে তাহা দেখাইলাম, কোথাও কোন অংশে 
অজ্ঞানে ও অসাবধানে ছু ভূল কার নাই তো! তিনি উহা দোঁখয়া আমাকে 
আশ্বাস দিলেন, আলোচনা ঠিক হইয়াছে, কোন ভুল নাই। আম পাটনা 
হইতে জামসেদপুর গেলাম, সেখান হইতে ওয়াধয়ি যাইবার কথা 1ছল। 
কিন্তু সেখানে আমার উপর জহরের ও হাঁপানির আক্রমণ হইল । সেইখানেই 
থাকিয়া যাইতে হইল। সংস্থ হইয়া ওয়ারধয়ি গেলাম। সেখানকার ভাল 
জল হাওয়ায় তাড়াতাঁড় সাঁরিয়া উঁঠলাম। বন্তুতাও সেখানেই শেষ 
কারতে পারলাম । 

বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের আয়োজন ও কম্মাধকারণ 

বোম্বাইয়ের লোকেরা কংগ্রেস আঁধবেশনের ব্যবস্থার জন্য কম সময় পাইয়া- 
ছিল। কিন্তু তাহারা খুবই উত্তম ও প্রকাণ্ড আয়োজন কাঁরয়াছল। 
রিলিফ কমিটির টাকা সংগ্রহ করিবার সময় লোকদের মধ্যে ঘেমন উৎসাহ 
হইয়া "গয়াছল, তেমনই এই আঁধবেশনের জন্যও যথেষ্ট উৎসাহ হইয়া- 
ছিল। লোকেরা বাঁঝয়াছল যে কংগ্রেস যে মরে নাই তাহা দেখাইয়া 
দেওয়া উচচত। তাহারা এক কংগ্রেস নগর বসাইল। সেখানে সম:দ্রের 
ধারে, খোলা ময়দানে, আঁধবেশনের জন্য, আকাশের নীচে, বিরাট্ প্যাণ্ডাল 
তোর কার, যাহাতে প্রায় এক লাখ লোক বাঁসতে পারে। খাঁদ- 
প্রদর্শনীরও ' এর্পই সুন্দর ও বিস্তৃত ব্যবস্থা করিল। সভাপাঁতকে 
স্বাগত করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন ছিল। কল্যাণ স্টেশনেই আমাকে 
নাগপূর মেল হইতে নামাইয়া লওয়া হইল। সেখানে হাতমুখ ধূইয়া জল- 
খাবার খাইয়া আমি প্রস্তুত হইয়া লইলাম। কল্যাণেই কয়েকটি প্রাতম্ঠানের 



বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের আয়োজন ও কর্মীধকারী &১১ 

তরফ হইতে আমাকে মানপন্র দেওয়া হইল। সেখান হইতে আম বাড়ির 
লোকদের ও কয়েকজন বন্ধূর সঙ্গে স্পেশাল দ্রেণে চলিয়া গেলাম। কল্যাণ 
স্টেশনেই শ্রীযুন্ত দীপনারায়ণ সংহ নামিয়া আমার সঙ্গ লইলেন। আমার 
প্রীতি তাঁহার অন্রগ্রহ অনেক দন হইতেই ছিল। আমাকে স্ভাপাঁত হইতে 
দোঁখয়া তাঁহার খুশীর অবাঁধ ছিল না। বিশেষ কাঁরয়া এই জন্যই 1তাঁন 
সেখানে নামিয়া আমার সঙ্গী হইয়া গেলেন। 

খুব ধূমধামের সঙ্গে বোম্বাই পেপীছিলাম। পথে যেখানে যেখানে 
গাঁড় থাঁমল, সেখানেই অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ছিল। ফলের মালায় গাঁড়র 
কামরা ভরিয়া শিয়াছিল। লোকে নানা বর্ণের 'জাঁনসপন্র উপহার 
দিল। বোম্বাই স্টেশনের উপর এত ড় ছিল যে আমাকে নামাইয়া 
ঘোড়ার গাঁড় পর্ধন্ত লইয়া যাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। লোকে চার 

কারয়াছল। আম দুর্বল ছিলাম। কিন্তু লোকদের ইচ্ছা ও অভ্যর্থনা- 
সামাতর সংকল্প ও ব্যবস্থার প্রাতকূল কোনও কিছ করা অসম্ভব ছিল। 
এজন্য শ্রীমতী সরোজনন নাইড়ু, শ্রীষুন্ত নরাম্যান ও আমার স্ত্রীর সঙ্গে 
গাঁড়তে চাঁড়য়া মিছিলে চাঁললাম। সোঁদন পর্যন্ত অনেকে জানত না যে 
আমার স্ত্রী আছে; কারণ 'তাঁন কখনও আমার সঙ্গে সভা-ইত্যাঁদতে 
যাইতেন না। সোদনও ঘাঁদ শ্ত্রীযস্তা নাইডু তাঁহাকে সঙ্গে না লইতেন তো 
তান হয়তো অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সঙ্গে সোজা বাসাবাঁড়তে চাঁলয়া 
যাইতেন। 

খুব লম্বা মাছল হইয়াছিল। শহরের আয়োজনও ছিল অপূর্ব। 
লোকের ভিড়ও তেমান। সমস্ত দোকান সাজানো হইয়াঁছল। জায়গায় 
জায়গায় লোকে সুন্দর ম্যারাপ' তৈরী করিয়াঁছল। বাজারে যেখানে যে 
বস্তুর প্রাধান্য ছিল, সাজানো ও ম্যারাপে সেই বস্তুরই প্রাধান্য চোখে 
পাঁড়য়াঁছল। যেখানে কলার দোকানগুিল ছিল সেখানে সাজানোও হইয়া- 
ছিল কলা 'দিয়াই। তুলার বাজারে আভরণ হইয়াছিল তুলার গাঁট দিয়াই । 
শৃনিয়াছি যে এ ম্যারাপে, তাহা খুবই প্রকাণ্ড ছল, লাখ টাকার বোৌশ 
দামের গাঁট লাঁগয়াছিল। সমস্ত রাস্তায় অসংখ্য স্থানে লোকে ফুল, 
মালা, আরাঁতি ইত্যাঁদ দিয়া অভ্যর্থনা কারল। কত 'জানস যে উপহার 
দেওয়া হইল তাহা বালতে পাঁর না। এই সব জিনিস দিয়া গাঁড় একে- 
বারে ভায়া িয়াছল। এই 'মাঁছল ও অভ্যর্থনার বিষয়ে লোকে বাঁলতে 
চাহিতেছিল যে বোম্বাইতে ইতিপূর্বে কখনও কাহারও এ ধরনের অভ্যর্থনা 
হয় নাই। ১৯১৮ সালে হাসান ইমাম সাহেবেরও খুব অভ্যর্থনা হইয়া- 
ছিল, খন তান কংগ্রেসের বিশেষ আঁধবেশর্নে সভাপাঁত হইয়াছলেন; 
কিন্তু এবারের আয়োজন তাহার চেয়েও খাঁনকটা বৌশ ছিল, কারণ 
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১৯১৮ সালের তুলনায় জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ এখন কিছু বোশ 
হইয়াছিল। মিছিলে প্রায় তিন ঘণ্টার বেশি লাগিয়াছিল। শেষে কংগ্রেস- 
ভবন হইয়া আমার 'নবাসস্থানে, যাহা কংগ্রেস নগরেই ছিল, আমাকে 
পেশছানো হইল । খুবই শ্রান্তরলান্ত হইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু অস্স্থ 
হই নাই। | 

পরের দিন হইতে 'নাঁখল ভারতীয় কংগ্রেস কাঁমাট এবং 'বিষয়নিবচিনন 
সাঁমাতর বৈঠক হওয়ার কথা 'ছিল। মহাত্মাজী ও অন্যান্য নেতারাও 
আঁসয়া গেলেন। 'বিষয়ানবচিনী সাঁমাতির বৈঠকে খুব গরম গরম তর্ক 
উঠিতোছল। এমনও কয়েকটা কথা হইয়া 'িয়াছিল যাহার জন্য ইহা 
স্বাভাঁবক ছিল। কংগ্রেসের আধিবেশনের কিছু পূর্বে গাম্ধীজণী এক 
মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাহাতে 'তাঁন একথা বাঁলয়াছলেন যে 'তাঁন কংগ্রেস 

হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন, আর তাঁহার যাহা কিছু সেবা ও সাহায্য তাহা 
কংগ্রেসের বাহিরে থাঁকিয়াই তান করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে তান একথাও 

বাঁলয়াছিলেন যে কংগ্রেসের বিধানে হেরফের করা প্রয়োজন, যাহাতে উহা 
আরও আঁধক দৃঢ় ও জনসাধারণের প্রাতানাধ প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়ায়। 
মহাত্বাজীর এই মতে সমস্ত দেশে একপ্রকারের চণ্চলতা দেখা গেল। ঘাঁদও 
মহাত্মাজী পুরা মান্রা় আশ্বাস দিয়াছিলেন যে বাহরে থাকিয়াও তানি 
কংগ্রেসের পূরাপুঁর সাহায্য কারতে পারবেন, আর তান এইভাবে 
সায়া যাওয়ায় কংগ্রেসে দুর্বলতার ভাব না আসিয়া তাহার শান্ত বাঁড়বে, 
তাহা হইলেও এই আশ্বাসবাক্যে লোকদের সন্তোষ হইল না। আমার 
বন্তুৃতায় আঁমও মহাতআ্বাজীর এই সংকল্পকে সমর্থন করিয়াছিলাম। ীকন্তু 
নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কামাটর সদস্যদের মধ্যে এজন্য বড় অসন্তোষ 
ছিল। 

আম ভাবিতেছিলাম যে কংগ্রেসকে দুর্বল করার জন্য কিংবা তাহার 
কোনও প্রকার অকল্যাণ করার জন্য তো মহাত্বাজী এ সংকল্প করেন নাই; 

তান সয়া যাওয়ায় একটা জিনিস অবশ্য হইবে-যাহারা থাকিয়া যাইবে 
তাহাদগকেই বুঝিয়া সুঝিয়া সমস্ত নিধারণের ভার লইতে হইবে। যখন 
হইতে মহাত্মাজী কংগ্রেসে আসয়াছেন, তখন হইতে তাঁহার ব্যান্তিত্ের 
সম্মুখে অন্য লোকে খানিকটা ম্লান হইয়া যায়। অন্য সকলে কিছু 
যেমন-তেমন নয়। আমাদের নেতাদের মধ্যে ঘথেম্ট যোগ্যতা, দৃরদার্শতা 
ও ত্যাগশীন্ত আছে। তাঁহারা সমস্ত প্রশ্নই সকল দক হইতে আলোচনা 
কাঁরতে পারেন। দেশের ভালোর জন্য তাঁহারা যথাযোগ্য সংকল্গে 
পেশছিতে পারেন। কিন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্বে আমাদের মধ্য হইতে কেহ 
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কেহ তাঁহার উপর এত বোঁশ নিভভর করেন যে তান যাহা কিছ: বাঁলয়া- 
দেন আমরা তাহাই মানিয়া লই। আমরা নিজেদের বুদ্ধ ও বিচারশান্তকে 
কাজে লাগাইবার প্রয়োজন বোধ কার না। তাহা হইলেও আ'ম স্বীকার 
কারি, গরান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যাহা 'স্থর কারয়াছে, তাহা না বাুঝয়া 
করে নাই। মহাত্মাজী বুঝিয়াছিলেন যে তান সায়া দাঁড়াইয়া, ভাঁবয়া 
?িন্তিয়া স্থির করিবার ভার সকলের উপর দয়া দিবেন। আর এই যে 
মনে হয় বে যাহা কিছ? ঘটে তাহা তাঁহার বাঁলবার জন্যই ঘটে, এই 
চিন্তা দূর হইয়া যাইবে। 

আম এই সব কথা স্বীকার কাঁরয়াই তাঁহার সংকল্প সমর্থন কিয়া- 
ছিলাম। কিন্তু অন্য লোকেরা বিষয়ট এই দৃঁম্ট হইতৈ বিচার করে 
নাই। কেহ কেহ তো ঘাবড়াইয়া গেল যে মহাত্মাজীর 'পছাইয়া যাওয়ার 
অর্থ হইল তাঁহার কংগ্রেস হইতে একেবারে সাঁরয়া যাওয়া, তাহার 
সলা বা সম্মাতও আর এখন পাওয়া যাইবে না। কেহ কেহ একথা 

মানিতেন যে তাঁহার পিছাইয়া যাওয়ায় কংগ্রেসের উপর জনসাধারণের এখন 
ততটা বিশ্বাস থাকিবে না যতটা আজ আছে, এজন্য কংগ্রেস কম-জোর 
হইয়া যাইবে। কেহ কেহ হয়তো ইহাও মনে করেন, কংগ্রেসের (ভিতর 
ভিন্ন ভিন্ন মতের লোক আ'ঁসয়াছে বাঁলয়া গান্ধীজী রাগ করিয়া চালয়া 
যাইতেছেন, তাঁহাকে কোনও না কোনও উপায়ে রাখতেই হইবে । এই সব 
কারণে বিষয়াঁনবচিনী সভায় এবিষয়ে খুব তর্ক হইল। তাহাতে গান্ধী- 
জীকে অনুরোধ করা হইল যে তান নিজের মত পাঁরবর্তন করুন এবং 
যেভাবে নেতৃত্ব কারতেছেন, করুন। কিন্তু তিনি নিজের সঙ্ক্েপে অটুট 
রহলেন। তন এই কথার উপর জোর 'দিতোছলেন যে তান সাঁরয়া 
গেলে কংগ্রেসের কোনও ক্ষাতি হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে, গজক্ঞাসাবাদ 

করিলে সলা-পরামর্শ দিবেন বাঁলয়া আশ*বাসও িতোঁছলেন, কংগ্রেসের 
নিয়মতন্ম সংস্কার করিবার কথাও বলিতোছলেন। শেষে যখন জানা গেল 
যে তানি নিজের সগ্কজ্প হইতে কোনও মতেই বিচ্যত হইবেন না, তখন 
অন্য আলোচনা চলিতে লাগল। 

গঠনতল্ের সংশোধনেও যথেম্ট তর্ক চলিল। এক সাবকামাঁট গঠন করা 
হইল তাহাতে সংশোধনের মুসাবদা প্রস্তুত হইল। তাহাতে বিশেষ হাত 
ছিল নবগাঠিত সোশালম্ট পার্টরই। আরেকাঁট 'ববাদের কথা ছিল, 
প্রদ্তাঁবত ভারতীয় শাসনতন্রের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ। উপরে বলা 
হইয়াছে যে গোলটেবিল কনফারেল্স-এর সময় প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড 
সাম্প্রদায়ক বিচার করিয়া িয়াছলেন, তাহার এক অংশের বিরুদ্ধে 
গান্ধীজীকে অনশন কারতে হইয়াছিল এবং হারজনদের সঙ্গে বোঝাপড়া 
কাঁরয়া তাহা বদলানো হইয়াছিল। এ বিচারে আরও এমন এমন সব কথ্য 

৩৩ 
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ছিল যাহা কোন রাজনৈতিক মতের লোক স্বীকার করিতে পারে না। 
কিন্তু তাহাতে একাট সত: লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহা এই যে যাঁদ 
এ সমস্ত লোক ঘাহাদের উহার সাঁহত সম্বন্ধ ছল অথবা যাহাদের আঁধ- 
কারে উহার প্রভাব প।ড়তছিল তাহারা যাঁদ নিজেদের মধ্যে একটা বোঝা- 
পড়া করিয়া লয় আর এই বোঝাপড়া দয়া উহা বদলা ইতে চায়, তাহা হইলে 
উহার অদল বদল হইতে পাঁরবে। এই শর্ত অন্সারে উহার সেই অংশ, 
হাঁরজনদের সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ ছিল-_তাহাদের সঙ্গে বোঝাপড়া কারয়া 
ব্দলাইয়া দেওয়া হইয়াছল। কংগ্রেসের ওয়াক কামটি এঁ বিচার অনায় 
মনে ক'রয়াও স্থির কারয়াছিলেন যে উহা গ্রহণও কাঁরবেন না উহার 
বরোধিতাও করিবেন না। 

ওয়ার্ক কাঁমাটর এই বিচারের অর্থ এই নয় যে তাঁহারা উহার সমর্থন 
করেন অথবা ন্যায়সঙ্গত বাঁলয়া মনে করেন। ত'হারা কঠোর বাক্যে উহার 
নন্দা করিয়াছলেন। এইজন্য একথা কেহ বলিতে পারে না যে তাঁহারা 
একভাবে উহার সমর্থন কারলেন। কিন্তু তাঁহারা উহার 1বরো“ধতা কাঁরত 
চাহিতেন না কারণ বিরোধের অর্থ হইত অন্যের সঙ্গে খোলাখুলি ঝগড়া 
আর এই রোধের প্রয়োজনও ছিল না। কাঁমাটি তো সমস্ত বিধানই 
নামঞ্জুর কাঁরয়া ?দয়াঁছল, এইজন্য বধানের এই অংশও সকলের সঙ্গেই 
নামপ্জুর হইয়া গিয়াছল। পৃথকভাবে নামঞ্জুর করার অর্থ ইহাও হইত যে 
আমরা পরোক্ষভাবে এবং অংশ 'বিশেষকে মানয়া লইতোছ, তবে না এক 
অংশকে বিশেষ করিয়া নামঞ্জুর কারতেছি। সঙ্গে সঙ্গে, বিধানের এই 
অংশ এমাঁনই ছিল যাহা বদলাইবার আঁধকার আমাদের হাতে ছিল; বিধান 
অনুসারে অন্য কোন অংশ বদলাইবার শান্ত আমাদের ছিল না। এই সমস্ত 
চিন্তায় প্রণোদিত হইয়া ওয়ার্কং কামাঁট তাহার 'নধরিণ প্রকাশ করিয়া দেয়, 
তাহার সারাংশ এই যে কাঁমটি সমস্ত 'বিধানই নামঞ্জুর করিতেছে এবং 
সমস্ত বিধানের সঙ্গে সঙ্গেই এই অংশ বাদ দেওয়া হইবে । আর যাঁদও 

তাঁহারা রান্দ্রীয় দৃন্টিতে ইহাকে বাধা বলিয়া মনে করেন, তথাপি তাঁহারা 
না করেন ইহাকে স্বীকার, না করেন ইহার বিরোধিতা । এই বিষয়ে পণ্ডিত 
মদনমোহন মালব'জী ও যুক্ত এনের সঙ্গে অনেক কথাবাাঁ হইয়াছিল। 
শকন্তু না পারলেন তাঁহারা গান্ধীজীকে বুঝাইতে না পারলেন গান্ধীজন 
তাঁহাদের বৃঝাইতে। কংগ্রেস-এর বিষয়ানবচিনী সভাতে এ-বিষয়েও যথেষ্ট 
তর্ক উঠিল। কিন্তু একথা স্পম্ট ছিল যে ওয়ার্কিং কামাঁটর সঙ্গেই 
কংগ্রেস একমত। কিছুদিন ধাঁরয়া গরম গরম তকেরি পর প্রস্তাব তৈয়ারী 
হইল আর কংগ্রেসের বিশেষ সভার সময় আঁসল। 

আম যাঁদও খুব দব্ণল হইয়া গিয়াছলাম তথাপি এ সময় জান না 
কোথা হইতে যেন শান্ত আসল, আর সব কাজ ঠিক মত শেষ কাঁরতে 
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পারিলাম। সোশ্যালিম্ট দলের লোকেরা দলবদ্ধরূপে তর্কে যোগ দিতে- 
ছিল, তাঁহাদের মধ্যে সাীবদ্বান ও স.বন্তা ছিলেন। তাঁহারা সকল কথায় 
নিজস্ব স্বতন্ত্র মত পোষণ কারতেন। আমার সামনে সর্বদা 1নয়ংমর প্রশ্ন 
উৎঠতোছিল। আম কখনও কোন এসেমাব্র বা কোন কাীন্সিলের সদস্য 
ছিলাম না। কংগ্রেস-এর নিয়মাবলীর মধ্যে এইসব নিয়ম নাই। সেখানে 
এই ধরনের প্রশ্ন উঠলে তাহা নিষ্পান্ত করা হয় পালামেন্ট-এর নিয়মানু- 
সারে। এখানকার এসেমরি ও কাউীন্সলের নিয়মও এ আধারের উপর 
র'চত হয়। দেশের সভাসামাতর নিয়মগ্ীলর আধারও এ । এসব 
নিয়মের সঙ্গে আমার কোন বিশেষ 'পাঁরচয় ছিল না। এই উপলক্ষ্যে 
এমন অনেক প্রশন উঠল যাহার াবচার আমাকে তখনই সেখানে কাঁরতে 

হইল। আমি নিজের বুদ্ধিমত, যাহা আমার ঠিক মনে 'হইল সেই- 
ভাবে বিচার কারলাম। আমার বিচার 'নয়মান্গামণ হইতোঁছল পরে 
একথা জানিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। 

আম কংগ্রেসের অধিবেশনে নিজের ভাষণ সম্পর্ণ পড় নাই। গান্ধী- 
জীর কথা হইতে আম ভাবয়াঁছলাম যে কংগ্রেসের আঁধবেশন 'নাদ্টি 
সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত কারতে হইবে । যে ধরনের 'বতণ্ডার প্রশ্ন আ'সিতে- 
ছিল সময় না ব'চাইয়া গেলে তাহা 'নত্পাত্ত হইতে পারত না একথা স্পন্ট। 
অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও দেখিয়াছ যে সভাপাতির মাদ্রুত বন্তৃতা পাঁড়য়া 
ঘাওয়াটা লোকে খুব পছন্দও করে না_মন দয়া তাহা শোনেও না; কারণ 
মাদ্রুত প্রাতিলাপ তাহাদের হাতে থাকে আর তাহা নজেদের সবধামত 
পাঁড়য়া লয়। বেলগাঁও কংগ্রেসে গান্ধীজী নিজের বন্তুতা আধবেশনের 
পবেই বিতরণ করিয়া বাঁলয়া দিয়াছলেন, প্রাতীনাধগণ যেন উহা পাঁড়য়া 
আঁধবেশনে আসেন। আমিও এই মত অনুসারে বন্তুতা পাঁড়তে গিয়া 
কংগ্রেসের সময় লই নাই, ছটা অংশ পাঁড়য়া গিয়াছিলাম। তাহার পর 
প্রধান প্রস্তাব লইয়া তর্ক আরম্ভ হইল । উহা ছিল ভারতের শাসনতন্ত্র 
লইয়া প্রস্তাব। উহাতে ছিল ওয়ার্কিং কাঁমাঁটর এাবষয়ে নিরধারণের সমর্থন। 
পণ্ডিত মালব্যজী উহার সংশোধন প্রস্তাব দিয়াছলেন ও খুব জোরালো 
বন্তুতাও করিয়াঁছলেন, পরের দিনও উহার উপর খুব জোর তর্ক চলে। 

শেষকালে, যখন উহার সম্বন্ধে মত লইবার সময় আসিল, তখন পণ্ডিত 
মালব্যজন ওবিষয়ে আবার কিছ বাঁলতে চাঁহলেন। নিয়মান্সারে তাঁহার 
কিছ; বলবার আঁধিকার 'ছিল না; কিন্তু তানি ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরলেন। আমার 
পক্ষে বড় কান সমস্যা উপাঁস্থত হইল, যাঁদ তাঁহার বান্তত্বের জন্য নিয়ম 
ভঙ্গ কার তাহা হইলে অন্যের জন্যেও আবার এঁর্প কাঁরতে হইবে । আম 
স্থির করিয়াছিলাম তাঁহাকে আম এ বিষয়ে অনুমতি দিব না। খুব 
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কারলাম। তাঁহার যাহা িছ বাঁলবার ছল তাহার সারমম“ কংগ্রেসকে 
নিজে বলিব এর্প কথাও দিলাম। আমি এই সমস্ত কথা কংগ্রেসের 
নিকটও বাঁলয়া দিয়াছিলাম। কংগ্রেসে খুব জোরালো লাউডস্পীকার 
লাগানো হইয়াছিল, সেখানে যাহা কিছু হইতেছিল, মহাত্মা গান্ধী 
তাঁহার কুটারে বাঁসয়া শুনতেছিলেন। একথাও তান শাঁনলেন। পরের 
দিন তিনি আমাকে হাসিতে হাসিতে এ কথাও বাঁললেন, তুমি মালব্যজীকে 
বাঁলতে দিলে না! আমারও দুঃখ হইয়াছিল যে এমন পূজনীয় ব্যান্তর কথা 
মানিতে পারলাম না। কিন্তু সেখানে আ'ম রাজেন্দ্র ছলাম না, কংগ্রেসের 
সভাপতি ছিলাম। উভয়ের মধ্যে খুব বড় প্রভেদ। সম্মাতি লওয়ার বিষয়ে 
ওয়াং কাঁমাঁটর পক্ষে খুব বেশী ভোট পাঁড়ল, কিন্তু কেহ কেহ, যাহারা 
উহার বিরোধী 'ছল তাহারা নিজে হইতে বাঁহর হইয়া গেল। দুই চারি- 
জন জুতা দেখাইল, যাহা তীর আলোতে আমার চোখে পাঁড়ল। 

কংগ্রেসে দুট প্রস্তাবের বেশ আলোচনা হইল না। কংগ্রেসের নিয়মা- 
বলী প্রস্তাব তো একপ্রকার সকলের সম্মাতক্রমে বেশ তর্ক বিনাই মঞ্জুর 
হইয়া গেল। কারণ উহা লইয়া বাঁহরেই অনেক তর্ক হইয়া 'গয়াছল। 
এই প্রস্তাবের খুব গুরুত্ব ছিল। এই পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রাতীনাধদের 
সংখ্যা প্রদেশে আঁধবাসীদের হিসাব অন্সারে হইত। ইহার ফল 
হইত এই কোন প্রদেশে কংগ্রেসের কাজ 'কছ হোক্ না হোক্ সেখানে 
কংগ্রেস কাঁমাটগ্ীল কাজ করুক আর না করুক, সেখানকার আঁধবাসীদের 
অনুযায়ী প্রাতানীধ নীখল ভারতীয় কংগ্রেস কাঁমাটির সদস্যদের সংখ্যা 
অদল বদল হইত না। অন্য প্রদেশ অনেক কাজ করিয়াও নিজেদের সংখ্যা 
হইতে আঁধক সদস্য পাঠাইতে পারত না। বোম্বাইয়ের শাসনতন্ের প্রাতি- 
নধর সংখ্যা কংগ্রেস সদসাদের অনুপাতে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই 
নিয়ম করা হইয়াছিল যে প্রত্যেকে প্রতিনিধির জন্য অন্ততঃ নার্দস্ট সংখ্যক 
সদস্য হওয়া চাই। যেখানে এ সংখ্যার সদস্য নাই, সেখানে প্রাতানীধ 
নির্চিনের আধকারও নাই। বোম্বাইয়ের পাঁচশত সদস্যকে একজন প্রাতি- 
নি'ধ নির্বচন কারবার আঁধিকার দেওয়া হয়। এই সংখ্যা পরে বদল করা 
হইয়াছল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ধারণা ছিল যে সমস্ত প্রদেশের প্রাতি- 
নীধদের সংখ্যা ঘেন সেখানকার আঁধবাসীদের 'হিসাবেও হয়। ইহার ফলে 
এই হইল যে যাঁদ সমস্ত প্রদেশে অধিবাসদের হিসাবে যতজন প্রাতানাধ 
হয় ততগ্যলি পাঁচশত সদস্য নাই তাহা হইলে প্রদেশের প্রতিনীধদের সংখ্যা 
কম হইবে। যাঁদ প্রত্যেক প্রাতানাধর উপর পাঁচশর আধক সদস্য হয়, 
তাহা হইলে প্রত্যেক প্রাতীনাধর জন্য পাঁচশত প্রাতীনাধর ক্ষেত্র তৈয়ারী 

_ কারতে হইবে। এইভাবে সদস্য কারবার উপর জোর দেওয়া হইল। সঙ্গে 
. সঙ্গে লোকসংখ্যার প্রতিও দৃষ্ট থাকিল। 



বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের আয়োজন ও কর্মাধকারশ ৫১৭ 

দ্বিতীয় গুরুতর প্রশ্ন ছিল এই যে, অজ্পসংখ্যক মতাবলম্বীর প্রাতি- 
নাধত্ব কি করিয়া হইবে? সোজাসুজি ভোট লইলে তাহাদের একজনও 
নির্বাচিত হয় না, কিন্তু তাহাদের মতাবলম্বী প্রদেশগ্ঁল একন্র কাঁরলে 
তাহাদের কয়েকজন লোক চালয়া আসে। সোস্যালস্টরা, যাহারা সংখ্যায় 
কম ছিল, 'পাঁরবর্তনীয় ভোটের দ্বারা আনুপাতিক প্রাতানাধত্বের' উপর জোর 
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৮০৮৪) ৷ কংগ্রেসের প্রাতানাঁধ নির্বচনের পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল না, কিন্তু 
নাঁখল ভারতীয় কংগ্রেস কামাটর নিবচিনের পক্ষে এই নিয়ম গ্রহণ করা 
হইল। নিয়মাবলীর মধ্যে যাহা পাঁরবর্তন করা হইল তাহা কার্ষে 
রুপান্তারত করিবার পর তাহার মধ্যে কিছু কিছ ত্রুটি বাহর হইল। 
তাহার পর হইতে কয়েকবার পাঁরবর্তন করিতে হইল, ?কন্তু নিয়মের যে 
'ভীত্ত তখন তৈয়ার করা হয় তাহা আজও স্বস্থানে বরমান আছে। হ্যাঁ, 
আনুপাতিক প্রাতানাধত্ব লইয়া অনেক মতভেদ আছে বটে; কিন্তু এখন 
অনেকে একথা স্বীকার করিতে আরম্ভ কারয়াছে যে খুব অল্প লোকের 
হাতে নিবচিনের আঁধকার থাকলে ইহা খুব কুফলও সম্টি করে। 
কংগ্রেসের নিয়মান:সারে প্রতি আটজন প্রাতনিধি হইতে 'নাঁখল ভারতীয় 
কংগ্রেস কামাটর একজন মেম্বার হয়__-অর্থাং যাঁদ আটজন লোক একন্র হয় 
তবে একজনকে নিবচিন কাঁরিতে পারে। 'নর্চনে দেখা গিয়াছে কোন 
একজনের পক্ষে আটজনকে জ;্টাইয়া লওয়া কাঠন নয় যাহারা 'নির্বচিনে 
সাহায্য কাঁরতে পারে। যে ব্যান্ত এই প্রকারে ?নজের নিবচিনের ব্যাপারে 
আগ্রহ প্রকাশ করে না, অথবা যাহার বন্ধুরা তাহার 'নর্বচনে আগ্রহ করে 
না, সে যতই কেন ভাল কর্ম হউক না, নির্বাচিত হইতে পারে না। 
ইহাতে ছোট ছোট দলের বৃদ্ধি হয়, ভাল ভাল লোক নিব্াচত হইতে পারে 
না আর যাহারা দল গাঁড়তে পারে তাহারাই নির্বাচিত হয়। এইজন্য এখন 
অনেক লোক এতাঁদনের আঁভজ্ঞতার পরে বাঁঝতে পারিয়াছে যে ইহা 
তেমন কাজের কথা নয়। কিন্তু এনিয়ম এখনও আছে। যেখানে 
বোম্বাই আঁধবেশনের সময়ে একথা বোঝা যাইতেছিল যে ইহার বরোধের 
একই অর্থ হইতে পারে- সোস্যালিস্টদের 'নীখল ভারতীয় কংগ্রেস 
কাঁমাঁটতে প্রবেশ কারতে না দিবার কথা। যাহা হোউক, সেখানে তো ইহা 
গৃহীত হইয়াছিল। | 

নির্দিষ্ট সময়ে, প্রায় রাত বারোটায়, তৃতীয় দিন কংগ্রেসের অধিবেশন 
শেষ হইয়া গেল। আম কাজ সম্পূর্ণ কাঁরয়া দিলাম। লোকে খুব 
উৎসাহ কাঁরয়া নিজের নিজের স্থানে গেল। যাইতেই কেন্দ্রীয় এসেমুত্রীর 
সভ্যদের নিবচনসংগ্রাম আরম্ভ হইল। কংগ্রেসের উৎসাহ হইতে স্পম্ট 
বোঝা গেল যে এই নির্বচিনে কংগ্রেসের জয় হইবে। 



৫১৮ আত্মকথা 

আঁম কংগ্রেসের কাজ শেষ কারিয়া নিজের বাসায় গেলাম, আর রাত 
দুইটা হইতে হাঁপানির আক্রমণ শুর; হইল। পরের দিন অন্য কোনও 
বিশেষ কাজ ছিল না, ওয়াং কাঁমটি গঠন করা ছাড়া। এ ভার আমারই 
উপরে ছিল। আম সেখানেই কিছ; কিছ; স্থির কাঁরয়া লইলাম, কিছ 
গরে "স্থির করিলাম। সংবাদপত্রে নাম দিয়া দেওয়া হইল। সবচেয়ে 
গরূতর প্রন ছিল, সম্পাদক 'নর্বচন। আমি এমন লোক চাহতেছিলাম 
ঘানি সমস্ত সময় এই কাজে দিতে পারবেন, আর যাঁহার মত আমার সঙ্গে 
সমস্ত কথায় মেলে। অনেক "চিন্তার পর আমি আচার্য কপালনীকে নিযু্ত 
করিলাম। 

বাংলা হইতে একজন লোককে ওয়াঁক্কং কীমাটতে লইতে চাঁহতে- 
ছিলাম। কিন্তু এমন কিছু ঘটনাচক্র হইল যাহাতে কাহাকেও লইতে 
পারলাম না। ইহাতে সেখানকার বন্ধুরা আমার প্রাত অত্যন্ত রুষ্ট 
হইলেন। আমাকে অনেক গালাগাঁলিও খাইতে হইল। বাংলার সঙ্গে 
আমার পুরানো পারিচয় ও ঘাঁনষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বাংলার মহত্ব আম ভাল 
করিয়াই জাঁন। বাঙ্গালীদের মধ্যে আমার কয়েক জন ঘানষ্ঠ বন্ধুও 
আছেন। 'কন্তু সেখানে এমন কিছু ঘটনাচক্র হইল যে ব্যাপারটি হইতে 
পারল না। এজন্য আমার খুবই দুঃখ রাঁহল। বাংলায় দুইটি দল ছিল, 
কোনও একজনকে ওয়ার কমাটতে লওয়া মানে অন্যকে শন্ত্র করা। 
দুইজনের জায়গা ছিল না। যাঁদ বা থাকত তাহা হইলে সেখানকার ঝগড়া 
ওয়াক কাঁমাটতে আসিয়া যাইবার ভয় ছিল। এইজন্য নিজে বদনাম 
লইয়াও ওয়াং কামাটকে এই ঝগড়া হইতে রক্ষা কাঁর। 

আম বোম্বাইতেই ভাবয়া লইয়াছলাম যে যখন গান্ধীজীর কথান্ু- 
সারে আমরা তাঁহাকে কংগ্রেসের প্রাতাদনের কাজ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছ 
এবং গুরুতর প্রশ্নেই শুধু তাঁহার মত লওয়া ঠিক, তখন আম তাঁহাকে 
বোঁশ কষ্ট দিব না, প্রায় প্রত্যেক ওয়ার্কং কাঁমাঁট ও নিখিল ভারতীয় 
কংগ্রেস কাঁমটিতে তাঁহাকে আসিবার কম্ট দিব না। হ্যাঁ, গুরুতর বিষয়ে 
তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া কথা বাঁলয়া লইব। আঁম যখন সভাপাঁত 
ছিলাম তখন এই নাতি অনুসারে কাজও লইয়াছিলাম; গান্ধীজীকে 
কমিটিতে আঁসবার কম্ট দই নাই। আমি বরাবর ওয়ার্ধায় যাওয়া-আসা 
কারতাম এবং সেখানেই তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া লইতাম। 



কেন্দ্রীয় পরিষদের নিবাচিন-সংঘর্ষ 

বোম্বাই হইতে আম পাটনায় আঁসলাম। প্রথমেতো কংগ্রেসের কাজ 
ছিল কেন্দ্রীয় পারষদের জন্য নিজেদের প্রার্থীদের দাঁড় করানো ও তাঁহাদের 
নির্বাচিত করানো। গভর্নমেন্ট ভাবয়াছিলেন যে ১৯৩০--১৯৩৪ এর 
সতযাগ্রহের জন্য তাঁহারা কংগ্রেসকে এতখান দমাইয়া ?দয়াছেন যে তাহা 
এখন আর উঠিতে পারবে না। ১৯৩২-এর আরম্ভে লর্ড উইিংডন 
যখন রাউণ্ড টোবিল হইতে 'ফারবার পরে গান্ধীজী ও ওয়ার্কং কাঁমাটিকে 
আবার সত্যাগ্রহ কারিতে বাধ্য করিলেন, তখন বাঁলয়াছিলেন যে দুই-টার 
সপ্তাহে আন্দোলন ঠাণ্ডা করিয়া দেওয়া ঘাইবে। তান এবষয়ে পুরাপ্যার 
চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই-চার সপ্তাহ ছাঁড়য়া দুই বংসর ধরিয়া ইহা 
চালয়াছিল। আর প্রথমে তো ইহা খুব জোরেই চলিয়াছিল। তাহা হইলেও 
এ পর্যন্ত এমন কোন উপলক্ষ আসে নাই যাহাতে কংগ্রেসের জনপ্রয়তার 
সম্পূর্ণ পাঁরচয় পাওয়া যায়। ভূমিকম্পের সাহায্যদান ও বোম্বাই-এর 
অধিবেশনে সামান্য কছু সন্ধান মালয়াছল, কন্তু এখনও সমস্ত লোকের 
বিশেষ করিয়া গভরন্নমেন্ট-এর লোকদের বাস হয় নাই যে কংগ্রেস সমস্ত 
দেশের জনপ্রয় প্রাতিন্ঠান। কংগ্রেস জনসাধারণের প্রাতানীধত্ব কতখাঁন 

করে এই নিবচিনে তাহার একরূপ পরীক্ষা হওয়ার কথা । আমরা এইজন্য 
এই 'নর্বচিনকে আতিশয় গুর্ত্ব দিতেছিলাম। 

১১২০ সাল হইতেই মাদ্রাজ প্রদেশে সেখানকার জাস্টিস পাঁ্টর মান্তিত্ব 
চলিতেছিল। তাহারা নিজেদের শত্তি বৃদ্ধি কারতে ও নিজেদের সংগাঁঠিত 
করিতে কিছ বাকী রাখে নাই। তাহার মধ্যে যোগ্য লোকেরও অভাব 
ছল না। এ দলে ব্রাহ্মণ ভিন্ন প্রায় সব জাতির লোক যোগ 'দিয়াছিল এই- 
জন্য ইহাতে কোন সন্দেহ ছিল না যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সমস্ত দিক হইতে 
এ দল জনসাধারণের পক্ষ হইতে দাঁড়াইত। একপ্রকারে উহা ব্রাহ্মণ 
অন্রাহ্গণ-এর এতখাঁনি ঝগড়া সৃষ্টি করিয়া 'দিয়াছল যে মনে হইতোছিল, 
সেখানে কংগ্রেস অর্থে ব্রাহ্মণ মনে করা হইত, এইজন্য উহা কংগ্রেসকে 
নিজের বিরোধ" প্রতিষ্ঠান মনে কীরিত। গভরন্নমমেণ্টেরও উহার পর সম্পূর্ণ 
নির্ভর ছিল কারণ সেখানকার জাঁমদার ও অন্যান্য ধনী শ্রেণী এবং জন- 
সাধারণের খুব বড় সংখ্যা গাঁরম্ঠ অংশ ছিল সেইসব জাতির যাহারা উহাতে 
যোগদান করিয়াছল এবং ব্রাহ্মণ হইতে ভিন্ন ছিল। 

সমস্ত ভারতেই তো নিবচিন হইবার কথা। সমস্ত প্রদেশে নির্বচিনের 
জন্য একাঁদন 'নাঁদর্ট করিয়া রাখা হয় না, ইহা অবশ্য ভাবা গিয়াছল যে 



২০ আত্মকথা 

এক জায়গার নির্বচনের প্রভাব অন্যত্র অবশ্যই পাঁড়বে। একই প্রদেশে 

পৃথক পৃথক 'জিলায় নিবচিনের সময়ের এতখাঁন প্রভেদ থাকিবে যে এক 
জায়গার ফল জানা গেলে অন্য জায়গায় 'নর্চিন হইবে, এরূপ ব্যবস্থা তো 
করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সমস্ত দেশের পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল আর 
কতারাও এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছলেন। মাদ্রাজের উপর তাঁহারা সবচেয়ে 
শানভর করিতেন বলিয়া তাঁহারা সেখানে সর্বপ্রথমে নিবচিন করাইলেন, 
তারপর অন্যান্য প্রদেশে নিবচন করিলেন। 'িবচিনে সবর্ত কংগ্রেস 
নিজেদের প্রার্থ দাঁড় করাইলেন এবং সর্বত্র তাঁহাদের প্রাতদ্বন্ণীও দাঁড়াইয়া 
গেল। উহারা এই ধরনেরই লোক ছিল যাহাদের হয় গভরনমেস্টের সাহত 
বাঁনবনাও হইত অথবা কোন বিশেষ দলের তরফ হইতে দাঁড়াইত। 'কল্তু 
জাস্টস পার্ট ছাড়া অন্য কোন এমন শান্তমান প্রাতষ্ঠান ছিল না 
যাহার তরফ হইতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা কারবার জন্য প্রার্থী দাঁড় করানো 
হইয়াছিল । 

আমি তো বোম্বাই হইতে অসস্থ হইয়াই ফিরিলাম আর মোটামুটি 
ডিসেম্বর পযন্তি অসুস্থ হইয়াই পাঁড়য়া থাঁকলাম। ইহার মধ্যে সমস্ত 
নর্বচনের ব্যাপার শেষ হইয়া গেল। আম তাহাতে বিশেষ কোনও অংশ 
লইতে পারিলাম না। কিন্তু অন্যেরা, বিশেষ করিয়া সরদার বল্লভভাই 
প্যাটেল, খুব হাড়ভাঙ্গা পাঁরশ্রম কাঁরলেন। তান বহারেও ভ্রমণ কাঁরতে 
আঁসয়াছলেন। অন্যান্য কয়েকট প্রদেশেও গিয়াছলেন। আম বহারেই 
দুই-চার জায়গায় যাইতে পাঁরয়াছলাম, বৌশ কিছ; কারতে পার নাই। 
মান্দ্রাজে নির্চিনের ফল সবচেয়ে প্রথমে জানা যাইতে লাগল; কারণ 
সেখানেই সর্বপ্রথমে নিবচিন হয়। সে ফল সরকারি মহলে বড়ই চমক লাগাই- 
বার মত হইল । সেখানে শুধু সর্বত্র কংগ্রেসের প্রার্থী যে 'নর্বাচিত হইলেন, 
তাহা নয়, কংগ্রেসপ্রার্থীরা সকলেই বিপুল ভোটাধিক্যে নর্বচিত হইলেন। 
এমনাক যে সব জায়গার বিষয়ে জাস্টস পাঁট্টর লোকদের কোনও 
সন্দেহ হইতে পারে না আর যেখানে জরলাভ আমরাও কাঁঠন বাঁলয়া 
মনে করতাম, সেখানেও কংগ্রেসের ভার জয় হইল। উদাহরণস্বরূপ, 
এরূপ দুইটি স্থান গ্রহণ করা হইল। একাঁট জায়গা ছিল যেখানে শ্রীষান্ত 
সত্যমূর্তি নির্বাচিত হইলেন। ইচ্হার প্রাতপক্ষ ছিলেন একজন অত্যন্ত 
যোগ্য ও জাস্টস পার্ট প্রীসদ্ধ প্রধান ব্যান্ত, স্যর রামস্বামী মুদালিয়ার । 
'দিবতীয় স্থান ছিল সেখানকার ব্যবসায়ীদের প্রাতিনাধর। সেখান হইতে 
কংগ্রেসের বিপক্ষে দাঁড়াইলেন শ্রীসন্মখম্ চেট্রী ও কংগ্রেসের পক্ষে 
দাঁড়াইলেন শ্রীবেঙ্কটাচলম- চেট্রী। শ্রীস্মখম চেট্রী পূর্বে পাণ্ডিত মাতি- 
লালজীর সঙ্গে কংগ্রেসের দিক হইতে 'নর্বাচিত হইয়া কেন্দ্রীয় পাঁরষদের 
সভ্য ছিলেন এবং কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যেও লোকে তাঁহার যোগ্যতা স্বীকার 



কেন্দ্রীয় পাঁরষদের নির্বচিন-সংঘর্ষ ৫২১ 

কাঁরত। তান কাজও ভাল করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যাগ্রহের সময়ে তানি 
কংগ্রেস হইতে সারয়া দাঁড়াইয়াছলেন। এবার এই বনর্বচনে [তিনি 
কংগ্রেসের বিরোধিতা করিলেন। তিনি জাতিতে চেট্টী ছিলেন। চেট্রীরাই 
মান্দ্রাজে ব,বসা-বাণিজ্য বেশি করে। তান অন্রাহ্গণও 'ছিলেন। জাস্টিস 
পার্টি তাঁহাকে নিজেদের পক্ষ হইতে প্রার্থাঁ দাঁড় করাইল। কিন্তু হইলে 
কি হইবে! সফলতার সমস্ত কারণই তাঁহার অনুকূলে ছিল। এছাড়া 
লর্ড উইলিংডনও নাকি তাঁহাকে খুব মান্য করিতেন। কিন্তু তানও খুব 
বোশি রকম হারিয়া গেলেন। 

মান্দ্রাজের ফল যেমন যেমন সংবাদপন্রে বাহির হইতে লাগল, বিশেষত 
কংগ্নেসী পক্ষের সংখ্যা, তেমন তেমন দেশে উৎসাহ বাঁড়য়া চাঁলল। সমস্ত 
প্রদেশে কংগ্রেসের খুব জয় হইল । 'বহারেও তাহাই হইল। এখানে এক 

বড় লক্ষণীয় কথা এই যে, একজন খুব বড় শেঠের সঙ্গে বিরোধিতা হইল । 
ততিনি হইলেন শেঠ রামকৃষ্ণ ডালাময়া। ইহার সহানুভূতি থাঁকিত 
কংগ্রেসের সঙ্গে। প্রথমে ঘখন তখন পয়সা দিয়াও সাহায্য করিতেন। 
এইবারকার নিবচিনে তিনি দাঁড়াইবেন বালিয়া স্থির কারিলেন। পরে 
আমাকে বাঁললেন যে, কংগ্রেসী প্রার্থী শ্ত্রীবুক্ত অন:গ্রহনারায়ণ সিংকে 
সরাইয়া লইয়া যাওয়া হউক। ইহা সম্ভব ছিল না, কারণ কংগ্রেসের নীতি 
ছিল যথাসাধ্য সর্বত্র প্রার্থী দাঁড় করানো । শ্রীযুক্ত ডালাময়া কংগ্রেসর অনু- 
শাসনের ভিতরে আঁসিতেও ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে 

আমাদের সকলের ব্যান্তগত সদ্ভাব থাঁকিল। তান অনেক খরচ কারলেন, 
'কিন্তু তানিও বেশ হাঁরয়া গেলেন। 

এক দিকে এই ধরনের সফলতা, তাহাতে সকলের খুব আনন্দ হইল; 
অন্য দিকে এই নির্বচিনে এমন একটা ব্যাপার হইল যাহা খুব দুঃখকর। 
প্রথমে বলা হইয়াছে যে বোম্বাই কংগ্রেসের পূর্ব হইতেই প্রধানমন্ত্রী ম্যাক- 
ডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বিচারের জন্য কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে মতভেদের 
সৃষ্ট হয়, আর বোম্বাই কংগ্রেসে পণ্ডিত মালব্যজী সেই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা কারলেন যাহাতে কংগ্রেসের নৃতন গঠনতন্ত্র বিষয়ে মত বিবৃত 
করা হইয়াছিল- তাঁহার সংশোধন প্রস্তাব বিপুল ভোটাঁধক্যে নামঞ্জুর 
করা হয়। এ মতাবলম্বী লোকেরা নিজেদের পক্ষ হইতে প্রার্থাঁ দাঁড় 
করাইল। 'বহারেও শ্রীষুস্ত জগৎনারায়ণ লাল দাঁড়াইলেন। বাংলায় তো 
প্রায় সব জায়গা হইতে প্রার্থঁ দাঁড় করানো হইল। অন্যান্য প্রদেশেও 

ণকছ্ ছু লোক দাঁড়াইল। ইহারা তো এমাঁনতে অন্য সব কথায় 
কংগ্রেসের সঙ্গে একমত, কিন্তু এক এই বিষয়েই কংগ্রেস হইতে সরিয়া 
দাঁড়াইল। শ্রীষুন্ত এণের বিরদ্ধে কংগ্রেস কোনও প্রার্থী” দাঁড় করাইল না। 
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প্রকারের কংগ্রেসীদের মধ্যে পার্থক্য হইয়া গেল। 'বহারে তো কংগ্রেসকে 
কেহ হারায় নাই, কিন্তু বাংলায় প্রায় সবন্ত কংগ্রেসকে হার মানতে হইল, 
আর এ দলের লোকদের জিং হইল। ইহার বিশেষ কারণ ছিল এই যে 
মিঃ ম্যাকডোনালডের নিধরিণে বাংলার বর্ণাহন্দুদের সবচেয়ে বোশ ক্ষাতি 
হইয়াছিল। সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৫&€৫--&৬ ও হিন্দুদের 
৪৪ এর কাছাকাছি। সংখ্যায় অল্প হওয়ার জন্য ?হন্দুরা সেখানে কিছ 
স্যাবধা পাইতে থাকিত। কিন্তু উত্ত নিধরিণ অনুযায়ী শতকরা দশাঁট 
স্থান ইউরোপিয়ানেরা পাইল আর বাঁক নব্বইটি স্থান ভাগ করিয়া শত- 
করা মুসলমানদের &১ট এবং হিন্দুদের ৩৯টি দেওয়া হয়, অর্থাৎ 
ানজেদের সংখ্যার অনুপাত হইতেও তাঁহারা আইন পাঁরষদে কম জায়গা 
পাইলেন। ইহার পর যখন মহাত্মাজীর উপবাসের পর পুণাতে অস্পৃশ্যদের 
সঙ্গে বোঝাপড়া হইল, তখন হরিজনদের জন্য সংরাক্ষত স্থানের সংখ্যাও 
খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা হিন্দুদের জায়গা হইতেই হইতে পারিত। 
এইজন্য সেখানে বর্ণাহন্দুদের মধ্যে খুব অসন্তোষ 1ছিল। তাহারা এই 
নর্ধারণের প্রবল বিরোধতা কাঁরতে চাঁহতোছিল। ইহাতে কংগ্রেসী ও 
কংগ্রেসাবরোধী সব িন্দুই যোগ 'দয়াছিল। এইজন্য সেখানকার 'নর্বচিনে 
কংগ্রেসের হার হইল, আর এই নূতন দলের জয় হইল। তাহাদের মধ্যে 
কংগ্রেসীরাই 'নর্বাচিত হইল, ঘাহারা অন্যান্য ব্যাপারে কংগ্রেসেরই অনুবতাঁঁ 
শছিল। নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত সমস্ত দেশে 'নর্বাচন হইয়া গেল, আর 
কংগ্রেসের খুব বড় রকমের একটা জয় হইল। কংগ্রেস এখন নীতিও 
নিধারিত করিয়া 'দিয়াছল। সেই অনুসারে কেন্দ্রীয় পাঁরষদে কাজ 
হইবার কথা ছিল। 
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যাঁদও নিবচিনে কংগ্রেসের জিত হইয়াছিল এবং অন্য প্রকারেও বোঝা 
যাইতোছিল যে কংগ্রেস বাঁচিয়া আছে, তথাপি আমরা ইহা প্রয়োজনীয় 
মনে কাঁরয়াছলাম যে তাহার গঠন দ্ঢ় করিয়া দেওয়া হউক, কারণ চার 
বংসরের লড়াইয়ে, যখন কংগ্রেস কাঁমটিগ্াল বে-আইনী প্রতিজ্ঞান 
বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছিল, কংগ্রেসের সংগঠন 'শাথিল 
হইয়া যায়। উহাকে একবার পুনজাীীবত ও সুদঢ়ভাবে গ্াঠত করার 
প্রয়োজন ছিল। এইজন্য একবার সব জায়গায় ঘ্রিয়া আসা আবশ্যক 
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মনে হইল। প্রাদেশিক কমিটগ্যালর পক্ষ হইতে এাঁবষয়ে তাঁগদও আসিল 
যে আম সভাপাঁত হিসাবে ঘোরাফেরা কাঁর। শীতকালে তো আমার 
পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল না। 'কন্তু আম ভাবলাম যে শীত কন হইতেই 
আম [নয়ম মাফিক ঘোরাফেরা কারব, ইতিমধ্যে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে 
নজর রাখিয়া সম্ভব হইলে এখানে সেখানে যাইব। 

দিল্লীতে এসেমার্রর কাজ জানুয়ারিতে শুরু হইবার কথা। সেখানে 
ওয়া্কং কাঁমাঁটর বৈঠকও করা হইল । ঘটনাচক্লে মহাআ্াজীও সেখানে 
আঁসয়াছলেন। সেখানকার লোকদের ইচ্ছাও ছিল যে কংগ্রেসের সভা- 
পাঁতর ঘোরাফেরা সেখান হইতেই শুরু করা হয়। এইজন্য আঁম যখন 
সেখানে গেলাম তখন সেখানকার লোকেরাও খুব তৎপরতার সাঁহত আমাকে 
অভ৫খনা কাঁরল। বোম্বাই, অভ্যর্থনার এক ভাল নমুনা চালাইয়া দিল। 
দিল্লীতেও এ প্রকারের অভ্যর্থনায় খুব বড় মিছিল যোগে করা হইয়াছিল। 
শহরের লোকেরা খুব উৎসাহ দেখাইয়াছিল। আমি তখন পধযন্ত দুর্বল 
ছিলাম, এইজন্য অভার্থনার দন ভাঁড় বরদাস্ত করা কিছু সহজ ছিল না; 
?কন্তু আম তাহা কোন প্রকারে সামলাইয়া লইলাম। 

মাছলের কিছু পরেই আম মহাত্বাজীর সঙ্গে দেখা কারলাম। তানি 
সমস্ত খবর পাইয়াছলেন। তান একটা মূল্যবান কথা বাঁলয়াছলেন, 
যাহার উল্লেখ হয়তো আম স্বতন্্রভারে উপরে কারিয়াছি। 1তাঁন বাঁলয়া- 
ছিলেন : শেষকালে আমাদের বাধ্য হইয়া সত্যাগ্রহ বন্ধ কাঁরতে হইয়া- 
ছিল, কারণ জনসাধারণের তাহাতে উৎসাহ ছিল না, আর লোকে যেন 
খানিকটা দাময়া গিয়াছল; কিন্তু কংগ্রেসের প্রাত তাহাদের ভালবাসা কম 
হয় নাই, কোন উপলক্ষ্য পাইলে তাহা দেখাইবে ইহাই ছিল তাহাদের ইচ্ছা : 
এইজন্য এই ধরনের অভ্যর্থনায় এতটা উৎসাহ চোখে পড়ে, যেমন তুম 
বোম্বাইতে দেখিয়াছ অথবা 'দিল্লীতেদেখিতেছ- যেখানে যাইবে লোকে 
এইর্পই অভ্যর্থনা কারবে। 

আম এই ধরনের ভীড়কে বড়ই ভয় কার। বিশেষতঃ অভ্যর্থনা ও 
মাছিল দোঁখিয়া খুবই ঘাবড়াই। কিন্তু এ পদের জন্য ইহাকে সহ্য 
করা মানয়া লইয়াছলাম। মহাত্বাজী আমার এই মত অনুমোদন কারলেন 
যে আম সকল প্রদেশে ঘোরাফেরা কাঁরব। কংগ্রেসের সংগঠনের কথা 
ভাঁবয়া ইহা প্রয়োজনীয় গনে কাঁরয়াছিলাম। আম দেখিয়াছিলাম যে 
১৯৩২-৩৩ সালে অনেক জায়গার লোক যেখানে কংগ্রেস কর্মকতার্দের 
নিজেদের বাঁড়তে থাঁকতে দিতেও কুণ্ঠিত হইত, সেখানে ১৯৩৫ সালে 
কংগ্রেসের সভাপাঁতকে এতটা হৈচৈ কাঁরয়া অভ্যর্থনা কারতে তাহারা 
প্রস্তৃত। সব জায়গা হইতে এই ঘোরাঘ্রির বিষয়ে আমার সঙ্গে চিঠি- 
পত্রের আদানপ্রদান হইতে 'লাগল। 'দিন তাঁরখ 'নার্দন্ট হইতে লাগল । 
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এই যাত্রা সুর; করিবার পূর্বে নিজের কাজের জন্য শ্রীযুক্ত চক্রধর শরণকে 
নিজের সঙ্গে রাখিয়া লইলাম। ইন মজঃফরপুর জেলার বেলসংড থানার 
অন্তর্গত পরতাপনুর গ্রামের আধবাসী। ১৯২০ সাল হইতে কংগ্রেসের 
কাজ করিয়া আঁসতেছেন। ভূমিকম্পের সময় মজঃফরপুরে তিনি ভাল 
কাজ কাঁরয়াছিলেন। 'রালফেও তিনি খুব উৎসাহ ও ন্যায়ানষ্চার সঙ্গে 
কাজ করিয়াছিলেন। 

কিন্তু এই যান্রা সুরু কারবার পূর্বে আর একা প্রশ্নের সমাধান করা 
আবশ্যক ছিল। 'মিম্টার ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়ক রায় দিয়া মুসল- 
মানদের খুব খুশী কাঁরয়া দয়াছলেন, কিন্তু হিন্দুরা উহাতে খুব ক্ষু্ধ 
হইয়াছিল। বাদ্ধমান লোকেরা সকলেই স্বীকার কাঁরতোছল যে একটা 
বোঝাপড়া হইলে সবচেয়ে ভাল হয়। এইজন্য ডাঃ আনসারি খুবই উৎসূক 
ছিলেন। তান মিস্টার জিন্নার সঙ্গে চিঠিপন্ন লাখতে আরম্ভ কাঁরয়া- 
(ছলেন। দিল্লীতে ওয়াক কাঁমাটর সামনে তান এই প্রস্তাব উপপাঁস্থত 
করেন। ওয়ার্কং কমিট বলেন যে যাঁদ কোন রাস্তা বাহির করা যায় 
তাহা হইলে উহা অবশ্যই খঃঁজয়া বাঁহর কাঁরতে হইবে। হাতমধ্যে মি্টার 
জন্বাও দিল্লীতে পেশাছিয়া গেলেন। একাঁদন ডাঃ আনসারির বাঁড়তে 
ওয়াঁকং কাঁমাটর সভ্যদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হইল। 
কিন্তু এই কথাবার্তা এমন ছিল নাষে এতগ্লি লোক একসঙ্গে ঠিক 
কাঁরতে পারে, আর এত তাড়াতাঁড় তাহার মীমাংসা হইয়া যায়। শেষ- 
কালে 'িম্টার 'জন্নার সিদ্ধান্ত হইল এই যে তান ও কংগ্রেসের সভাপাঁত 
কথা বালবেন ও যাঁদ কিছু রাস্তা বাহির হইয়া আসে তবে নিজ নিজ 
প্রতিষ্ঠান হইতে উহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। ডাঃ আনসারির 
বাঁড়তে প্রথম দিন যে সব কথা যেভাবে হইল তাহাদের হইতেও এঁ ধরনের 
বিশেষ কিছ; আশা আছে বাঁলয়া আমার মনে হয় নাই। তাহা হইলেও 
এরকম কথা হয় নাই যে ইহাতে নিজের পক্ষ হইতে কোনপ্রকারে লাঘব 
করা যায় না। এইজন্য আম ইহাতে গোলমালে পাঁড়য়া গেলাম। আমার 
ভয় গল যে এই ধরনের কাজের পক্ষে আম কতদূর উপয্স্ত। কিন্তু ডাঃ 

ছিলেন। মহাতআ্াজীর আশীবদিও ছিল। ইহা হইতে আমি বুঝিতে- 
ছিলাম যে কোন ভূল হইবে না। সুদীর্ঘ কথাবাাঁ চলিল। কয়েক সপ্তাহ 
ধারয়া আমাকে দিল্লীতে থাকিয়া যাইতে হইল। 'মন্টার জন্না ও আঁম 
খোলাখালি স্পম্ট কথা বাঁললাম। যতদূর বুঝিতে পাঁরিলাম আমাদের 
উভয়ের মধো পরস্পরের প্রাতি মনোভাব ভালই ছিল। আলোচনার পর 

যাহা কিছু কথা হইল, এীদনই তাহা 'লাখয়া পাঁরচ্কার কাঁরয়া লইতাম। 
রী সময়কার এ লেখা নোট আজও কোথাও না কোথাও পাওয়া যাইবে। 
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সেকেটার শ্্রীযুন্ত কপালনীও প্রায় বরাবর দিল্লীতেই ছিলেন। তাঁহাকে ও 
ডাঃ আনসারকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলতাম । শ্রীযুক্ত সরোজিনী 
নাইডুও অনেকটা সময় ীদল্লীতে ছিলেন। তিনিও সমস্ত কথা জানিতে 
পারিতেন। মহাত্মাজী ও সদরকেও আম পত্রে দ্বারা অবগত রাখিতাম। 
সমস্ত কথা এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। 

শেষকালে কথা শেষ করিতে হইল। বোঝাপড়া হইতে পারল না। 
আমার ইহাতে খুব দুঃখ থাকিয়া গেল; কারণ আমি জানিতাম, যে সব 
শতে বোঝাপড়া করিতে চাহতোছিলাম ও যাহাদের সম্বন্ধে মিঃ জিন্নাকে 
রাজী করিয়া লইয়াঁছলাম সেই সব শর্ত দেশের পক্ষে হিতকর হইত। 
ইহার চেয়েও বোশ দুঃখ হইয়াছল এইজন্য যে, বোঝাপড়া ষে হইতে 
পারিল না তাহা এমন কথার জন্য যাহা বিশেষ কোনও গ্রৃত্ব ?িল না-_ 
তাহা না মানা অথবা তাহা লইয়া জদ করা, আমার ধারণায় দুই-ই ছল 
নিরর্থক। 

কথাবাতাঁ শুরু করিবার পূর্বেই আমি এই কথা পাঁরজ্কার করিয়া 
লইয়াছিলাম যে আম শুধ্ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কথা বাঁলতোছি; অন্য 
কোনও দলের পক্ষ হইয়া কথা বাঁলবার আঁধকারও আমার নাই, অন্যের 
জবাবাদাীহি লইতেও আঁম পার না-তবে আম যাহা কিছু সিদ্ধান্ত 
কাঁরব, কংগ্রেস হইতে তাহা আ'ম মঞ্জুর করাইয়া লইব; এভাবে মিঃ জিন্নার 
নিকট হইতেও আম এই আশা রাখ যে তানও মুসালম লীগকে দিয়া 
চান্তটা মঞ্জ;র করাইয়া দবেন। তানি ইহা মঞ্জুর কীরয়াছলেন। তান 
দোঁখয়াছলেন যে এখনই আমরা কংগ্রেসে সাম্প্রদাঁয়ক নিধরিণের বিষয়ে 
নিজের আঁধকার ক্ষুণ্ন করিয়াছলাম এবং সেজন্য আমাদগকে পণ্ডিত 
মালব্যজীর মত মান্য ও ধুরম্ধর নেতারও বিরুদ্ধে যাইতে হইয়াছে । তানি 
ইহাও দেখিয়াছলেন যে আমরা একটি প্রদেশ ভিন্ন আর প্রায় সবন্র 
নিরচিনেও জয়লাভ করিয়াছলাম। এইজন্য তিনি ইহাতে রাজী 'ছিলেন। 
আম একথাও পাঁরজ্কার বাঁলয়া 'দয়াছিলাম যে যাঁদ তিনি মুসলমানদের 
জন্য পৃথক নর্বচনক্ষেত্র অক্ষুণ্ন রাখতে দৃটঢসংকজ্প হন, তাহা হইলে 
কথাবাতরি কোনও অবকাশ নাই; কারণ আমরা পৃথক 'নবচনকে রাজ- 
নৈতিক দৃম্টিতে এতটা ক্ষাতিকর বাঁলয়া মনে করি যে যাঁদ তাহা থাঁকয়া 
ঘায় তাহা হইলে কোনও বোঝাপড়ায় কোনও কাজ হইবে না। তাই কথা- 
বার্তা এই 'ভীত্তর উপর শূরু হইবে যে তানি পৃথক নিবচিনক্ষেত্র ছাঁড়তে 
প্রস্তুত আছেন। ইহাতে তাঁহার পক্ষ হইতে প্রশ্ন হইল যে এই অধিকার 
মুসলমানেরা পাইয়াছে এবং কয়েকাদনের মধ্যে ইহাকে কাজে লাগাইবে; 
তাহার বদলে যতক্ষণ কিছ: 'না্দস্টর্পে না বাঁলতে পার ততক্ষণ তাঁহাকে 
মানাইয়া বা রাজণ করিয়া চলা সম্ভব হইবে না। 



৬২৬ আত্মকথা 

আমি তাঁহার জন্য কতগ্াল জায়গা রাখতে হইবে বাঁলয়া স্বীকার 
কাঁরলাম, সাম্প্রদাঁয়ক বিচারে তান যতগ্দল পাইয়াছিলেন। আমরা দুই- 
জনে এই দুইটি কথা মানয়া লইয়াই কথাবাতাঁয় অগ্রসর হইলাম। তাঁহার 
দিক হইতে দাবি হইল, 'নর্বচনক্ষেত্রে, যেখানে মুসলমান ভোটদাতাদের 
সংখ্যা তাহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে কম, সেখানে ভোটাধকারের পক্ষে 
আবশ্যক গুণ (917708107) কমাইয়াও মুসলমান ভোটদাতাদের সংখ্যা 
লোক সংখ্যা অনুসারে করা হউক। তাঁহার বন্তব্য ছিল এই যে, মুসলমান 
গরব, অনেক জায়গায় তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষাও কম, এইজন্য যেখানে টেক্স 
দেওয়াই ভোটাধিকারের লক্ষণ, সেখানে অনেক মুসলমান ছাঁটিয়া ফেলা 
হইবে এবং ভোটদাতাদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা লোকসংখ্যার অনুপাতে 
খুবই কম হইবে; এইজন্য এইরূপ হওয়া প্রয়োজন। পাঞ্জাবের বিষয় যাহা 
ছু; হিসাব (8:০9) পাওয়া গেল, আম তাহা খুব ভাল কাঁরয়া 
দেখিয়াছ। যতদূর খোঁজ লইতে পাঁরয়াছি, তাহাতে ভোটদাতাদের সংখ্যা 
লোকসংখযার অনুপাতে কয় জায়গায় কিছ কম হইত, কিন্তু খুব 
বেশি প্রভেদ ছিল না- হয়তো শতকরা দুই বা তাহার চেয়েও কমেরই 
প্রভেদ ছিল। যখন হিন্দ ও মুসলমান উভয়ের সংয্ন্ত নির্বচনক্ষেন্র 
হইবার কথা, তখন মুসলমানদের এই দাঁব যে ভোটদাতাদের মধ্যে 
তাহাদের সংখ্যা লোকসংখার অনুপাতেই হউক, আমার 'ানকটে ন্যায়- 
সংগত বলিয়া মনে হইল, আর আম ইহা মাঁনয়া লইলাম_-বিশেষতঃ যখন 
কংগ্রেস ইহা স্থির কাঁরয়া লইয়াছিল যে নিবচিনের ভোটাধিকার সমস্ত 
প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের দেওয়া হইবে, তখন এই দাঁব স্বীকার করিয়া লওয়ায় 
আমার কোনও আপাঁত্ত আছে বাঁলয়া মনে হইল না। কিন্তু ঘখন শিখ ও 
শহ-দুদের সঙ্গে.কথা বাঁললাম তখন 1শখেরা ইহার প্রবল প্রাতবাদ কাঁরল। 
পাঞ্জাবের হিন্দুদের সঙ্গে কথা হইবার পর তাঁহাদের মধ্য হইতে 
প্রধান প্রধান ব্যান্ত ইহা মানিয়া লইলেন; কিন্তু বাংলার হিন্দুরা 
ইহা মানিতে রাজ হইলেন না। বাংলা হইতে যাহারা কেন্দ্রীয় পাঁরষদে 
নিবঘঠিত হইয়া গিয়াছলেন তাঁহাদের সঙ্গে প্রথমে আমার কথা হয়। 
তাঁহারা সব কথা শুনিয়া বুঝিয়া বোঝাপড়াটা পছন্দ কীরলেন। কিন্তু 
তাঁহারা বাংলার অনান্য লোকদের মত লওয়া আবশ্যক বাঁলয়া মনে কারতেন। 

পণ্ডিত মালব্যজীর সঙ্গে কথা হইলে তান শিখ ও বাঙ্গাল হিন্দুদের 
উল্লেখ করিয়া বাললেন যে যতক্ষণ তাহারা স্বীকার না করবে ততক্ষণ 
তানি কিছু করিতে পারবেন না। আম বাংলার হিসাব (95853) অনেক 
খঁজলাম; কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কোন রিপোর্ট অথবা বই হইতে এ বিষয়ে 
বাস্তাঁবক অবস্থা ি হইবে তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। এই- 
জন্য, যেমন পাঞ্জাবের হিন্দুদের সামনে হিসাব রাখিয়া তর্ক কারতে 



পমঃ 'জল্নার সঙ্গে বোঝাপড়া ও সারাদেশ ভ্রমণ &২৭ 

পারিয়াছলাম বাংলার 'হন্দুদের সঙ্গে তেমন পারি নাই। তখন আমিও 
জিন্নার সঙ্গে তর্ক চালাইলাম যে তান এই দাবীকে না আঁকড়াইয়া থাকেন; 
কারণ ইহার মধ্যে কোন নীতির কথা নাই। যেখানে মুসলমানদের অনেক 
বেশী ভোট আছে সেখানে শতকরা দুই-একজন কম হইলে নবচিন ফলে 
কোন বিশেষ প্রভেদ হইবে না। কিন্তু তান ইহাতে রাজ হইতোছিলেন 
না। কংগ্রেসের দিক হইতে তাহা মানয়া লইতেও রাজ ছিলাম। কিন্তু 
তান পশ্ডিত মালব্যজীর মতেরও প্রয়োজন আছে এই কথার উপর জোর 
?দিলেন। কারণ মীমাংসা হইয়া গেলেও যাঁদ পাঁণ্ডত মালব্যজীর নেতৃত্বে 
সাম্প্রদায়িক নির্ধরিণের বিরোধী আন্দোলন হইতে থাকে তাহা হইলে সেই 
বোঝাপড়া হইতে মুসলমানদের কোনই লাভ হইবে না। 

ও?দকে তখন "দিল্লীতে সাম্প্রদায়ক বিচার বিরোধী এক সম্মেলন হইল, 
তাহাতে বাংলাদেশের কেহ কেহ যোগদান কারল। তাহারা সম্পর্ণ ভাবে 
ইহার প্রাতবাদ কারল। আঁম পণ্ডিত মালব্যজীকে কোনমতেই রাজী 
করাইতে পারলাম না। শেষটায় তান এই কথার উপরও জোর দিলেন 
যে মুসলমানদের যতখানি জায়গা মালয়াছে, বিশেষ কাঁরয়া বাংলায় ও 
কেন্দ্রীয় পাঁরষদে, তাহাও কমাইতে হইবে, আর যতক্ষণ তাহা কমানো না 
যাইবে ততক্ষণ তিনি রাজ হইতে পারেন না। ওঁদকে 'মস্টার 'জন্নাও 
এই কথায় আটকাইয়া গেলেন যে যতক্ষণ পাঁণ্ডত মালব্যজশর সই না হয় 
ততক্ষণ তিনি রাজী হইবেন না। 'নজের কথায় তান বাঁলতোছলেন যে 
মুসলমান নেতাদের দিয়া তিন অনুমোদন করাইতে পারিবেন। এইভাবে, 
যদিও কথাবার্তা আঁম কংগ্রেসের তরফ হইতে সুরু কায়াছলাম-এবং 
কংগ্রেস ও মৃসাঁলম লীগের সভাপাঁতির মধ্যেই এই কথাবার্তা চলিতেছিল 
_তথাঁপ শেষকালে ইহা এইজন্য ভাঙ্গয়া গেল যে মিম্টার জিন্না শুধু 
কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করিলেন না, আর হিন্দুসভার অনুমাঁত 
আবশ্যক মনে কারলেন। 
এঁদকে তো কথা অন্যপ্রকার দাঁড়াইল। এখন তিনি চাহিতেছেন 

যে কংগ্রেস, মুসলীম লগকে মুসলমানদের একমান্র প্রাতীনাঁধ প্রাতিজ্ঠান 
বালয়া মানিয়া লয় এবং নিজে হিন্দুদের দিক হইতে বোঝাপড়া কাঁরতে 
রাজী হইয়া যায়। কংগ্রেস সে সময় শুধূ 'হন্দুদের প্রাতিষ্ঠান ছিল না, 
আজও নাই। উহা সর্বদাই রাষ্ট্রীয় প্রাতিজ্ঞান, যাহাতে সমস্ত জাত ও 
সকল ধর্মের লোকদের জন্য স্থান আছে ও থাঁকবে। উহার নীতি 
রাষ্ট্রীয় নীতি, এরুপই থাঁকিবে। সেদিন বোঝাপড়া হইল না। ইহা 
দুঃখের কথা, কারণ তাহার পরে অবস্থা বরাবর খারাপ হইয়াই চিয়াছে, 
আর আজ তো বায়ূমন্ডল বিষান্ত। 

যতক্ষণ এই কথাবার্তা চাঁলতোছল ততক্ষণ আম 'দল্লীতেই 'ছলাম। 



৬২৮ আত্মকর্ম 

কিন্তু মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দুই একাঁদনের জন্য চাঁলয়া যাইতাম ॥ 
এই সময়ের মধ্যে এলাহাবাদ ও আগ্রা হইয়া আঁসিলাম। মার্চ মাস হইতে 
নিয়মমা।ফক ঘ্ারয়া বেড়াইব স্থির কারলাম। 

সর্বাগ্রে পাঞ্জাবে যাওয়াই স্থির কারলাম। মার্চ মাসে সেখানে গেলাম। 

প্রথমে জলন্ধরে নামলাম। সেখান হইতে 'কছ:দ্রে খাঁদর প্রধান কেন্দ্র 
আছে আদমপুরে। আম গিয়া সেখানকার. কাজ দোঁখলাম। জলম্ধর 
হইতে লাহোর গেলাম। সেখান হইতে অন্য জায়গায় যাইবার কার্যক্রম 
প্রস্তুত ছিল। লাহোরে রেল হইতে নামিবার পর বড় মিছিল বাহির করা 
হইল। মিছিল কছনদূর যাওয়ার পরেই খুব জোরে বৃষ্টি হইতে লাগিল। 
আমি খুব ভিজিয়া গেলাম। কিন্তু মিছিল শেষ করিয়াই আমাকে অবসর 
দেওয়া হইল। মিছিল শেষ ইহতে হইতে কিছ রান হইল। আম লোক- 
সেবক সমিতির লাজপত রায় ভবনে খাইতে গেলাম। খাওয়ার পর ডাঃ 
সত্যপালের ভবনে থাকতে গেলাম। জলে ভেজা ও তাহার পর রান্রে 
ঠান্ডা লাগা আমার সহ্য হইল না। পরের দিন সকালেই হাঁপাঁন কাস 
সূর্ হইয়া গেল। আম আশা কারলাম যে আমার শরীরের পক্ষে সদন 
আসিয়াছে এই আনিয়ম দুই-একাঁদিনেই ঠিক হইয়া যাইবে । কিন্তু এইরূপ 
হইতে পারল না, আঁম অসুস্থ হইয়া পাঁড়লাম। ফলে হইল এই যে 
আমাকে সমস্ত কার্যক্রম বদলাইতে হইল। লাহোরে কয়েকাঁদন ধাঁরয়া 
পাঁড়য়া থাঁকলাম। কয়েকাঁদন ধাঁরয়া বাঁষ্টও কিছু না কিছ হইতে 
লাগল। পাঞ্জাব ভ্রমণের জন্য যতটা সময় 'দিয়াছলাম আম ভাল হইতে 
হইতে তাহার সবটাই শেষ হইয়া গেল। পাঞ্জাবে ঘোরাফেরা স্থাঁগত 
রাখিয়া আম সোজা বিহারে ফিরিয়া আসলাম। 

দুঃখের কথা যে পাঞ্জাবের মত প্রদেশে কংগ্রেসের লোকদের মধ্যে 
পরস্পরের খুব মতভেদ আছে। ইহা তখনও খুব প্রবল ছিল। খানিকটা 
দূর পরত আঁমও ইহার জালে পাঁড়লাম। একথাটা মজার, এইজন্য 
এখানে ইহার উল্লেখ করা খারাপ হইবে না। ইহাতে কাহারো নামে দোষ 
দিবার উদ্দেশ্য নাই। পাঠকের মনোবি'নাদনের জন্য এবং নিজেদের 
মধ্যে মতভেদ হইলে আগন্তুক আঁতাথরও কোথাও কোথাও অসুবিধা 
হইতে পারে এই কথা পাঠকদের জানাইবার জন্য ইহা লাখতোছ। 

প্রথম হইতে স্থির ছিল যে আমরা জলম্ধরে নাঁমিব।__ আমরা যে 
গাড়ীতে গেলাম তাহা ভোর প্রায় তিনটা-চারিটায় সেখানে পেশছায়। 
জলম্ধরে দুইটা স্টেশন আছে-_এক 'সাঁট 'দ্বিতীয় ক্যানটনমেন্ট। কোন্ 
স্টেশনে নামতে হইবে তাহা আমার জানা ছিল না; 'কন্তু আম ব্াঝয়া- 
ণছলাম যে যেখানেই নামতে হউক, কিছ লোক তো আসবেই এবং 
আমাকে নামাইয়া লইবে এইজন্য আঁম এই বিষয় নিশ্চিন্ত 'ছিলাম। প্রথমে 
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যে স্টেশন পাইলাম সেখানে কয়েকজন লোক আমাকে নামতে বলিল। 
আমার সঙ্গে কৃপালনীজীও ছিলেন। আমরা সেখানে নামিয়া গেলাম। 
তাহারা আমাঁদগকে স্টেশনের মুসাঁবদ খানায় লইয়া গেল আর সেখানে 
হাত-মুখ ধুইয়া তৈয়ার হইতে বালল। আমরা ভাবলাম যে লোকেরা 
ঠিক কাঁরয়াছে যে ভোর হইয়া গেলে আমাদগকে সেখান হইতে লইয়া 
যাইবে । কিন্তু আমাদের আশ্চর্য বোধ হইল এই জনা যে, যাঁহার বাড়তে 

আমরা উঠিতে চাহিয়াছলাম ও যাহাকে আমরা তার কাঁরয়াছলাম তান 
(রায়জাদা হংসরাজ) স্টেশনে আসেন নাই। আমরা ভা।বলাম, তান হয়তো 
ভোর হইয়া গেলে আসবেন আর তখন আমাদের সঙ্গে লইয়া যাইবেন। 
আমরা মুখ-হাত ধুইতে ধুইতেই একটু পরে মোটরে চাঁড়য়া রায়জাদা 
সাহেব আঁসলেন। জানিতে পারলাম যে তিন অন্য স্টেশনে অপেক্ষা 
কঁরিতেছিলেন, আমরা সেখানে না পেশছানোয় তানি এখানে খোঁজ কারতে 

আ'সলেন; যাহারা আমাদের নামাইয়া লইয়াছলেন তাঁহারা অন্য দলীয় 

ছি।লন, রায়জাদা সাহেবের বাড়তে উঠ এ তাঁহাদের পছন্দ নয়-_-আমাদের 

অন্য কোথাও উঠাইবার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছিলেন! উভয়পক্ষে নিজে- 
দের মধ্যে কিছ কিছু কথাবাতা হইল। আমরা আতাথিরা ?কছুটা 
মুস্কলে পাঁড়লাম! শেষে 'ষ্থর হইল যে আমরা রায়জাদা সাহেবের 
বাঁড়তে দুপুরবেলা ভোজন কাঁরব, আর সকালে জলযোগ কাঁরব সেই 
ভদ্রলোকের বাঁড়তে অনাদল যেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা কাঁরয়াছল। 
আম রায়জাদা সাহেবকে পূর্ব হইতেই খুব জানিতাম। এইজন্য তাঁহাকে 
তার কাঁরয়াছিলাম। কিন্তু সেখানকার লোকদের এই অবস্থা দে'খয়া যে 
ববস্থা- তাঁহারা কাঁরয়াছিলেন তাহাই মানত হইল। আমরা রায়জাদা 
সাহেবের বাঁড় গেলাম। হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ কারবার জন্য অন্যন্ 
গেলাম। সেখান হইতে আদমপুর গেলাম। আবার ফাঁরয়া রায়জাদা 
সাহেবের বাঁড় ভোজন কাঁরিয়া রেলে লাহোর রওনা হইয়া গেলাম। 

কিন্তু আমাদের অসবিধা এখানেই শেষ হইল না। লাহোরে কোথায় 
উঠতে হইবে, এ সমস্যা এখনও সমাধান হয় নাই। রেলে ডাঃ সত্যপালের 
স্তর পত্র লইয়া একজন আসিয়া দেখা কারল। ডান্তার সাহেব তখন 
ছিলেন জেলে। 'তাঁন 'ছিলেন প্রাদৌশক ক'মাঁটর সভাপাঁতি। তান বাহরে 
থাঁকলে সমস্ত ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হইত । তান না থাকায় অন্য 

লোকেরা বাবস্থা কাঁরল। আম বুঝিলাম যে লোক-সেবক-সদস্যেরা, 
যাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন পাঁরচিত বন্ধু ছিলেন, আমার সভা-ভবনে উঠিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছলেন। শ্রীযুস্তা সত্যপালগৃহিণী 'লাখলেন যে তাহার 
স্বামী জেলে আছেন, অতএব তিনি আশা করেন যে আর কিছ; না হইলে 
এজন্যও আমি তাঁহার বাঁড়তে থাকা "স্থির কারব। আমি আবার দ্বন্দ 

৩৪ 
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পাঁড়য়া গেলাম। উভয়পক্ষের লোকদের মধ্যে রেলেতেই কথাবাতাঁ হইতে 
লাগিল। কৃপালনীজণ তাঁহার উগ্র স্বভাব অনুযায়ী চাঁটয়া গেলেন। 
তিনি উভয়কেই ধমক দিলেন, তোমরা 'ানজেদের মধ্যে কথা মীমাংসা করে 
নেও না আর আঁতাঁথকে ফেল গোলমালে। ইহাও বুঝতে পারলাম যে 
এ দিন সন্ধ্যা ভোজনের জন্য লোকসেবক সাঁমাত শহরের অনেক মান্যগণ্য 
আঁধবাসীদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আম সেখানে না গেলে তাঁহাদেরও 
অসম্মান হইবে। শেষকালে কথাটার 'নম্পাত্ত হইল এই যে সন্ধ্যা ভোজন 
তো লাজপত রায় ভবনেই হউক, কিন্তু আম গিয়া উঠিব ডাঃ সত্যপালের 
বাড়িতেই। মিছিলে বৃষ্টিতে ভাজবার কারণও ছিল এই ধরনের কিছ: । 
ব্যবস্থাকারীরা "স্থর কাঁরয়া লইয়াঁছলেন যে 'মাছল কোন্ কোন্ রাস্তা 
দয়া যাইবে। তাঁহারা কয়েকাঁট আল-গাঁল ছাঁড়য়া দিয়া মাঁছলের রাস্তা 
কিছু ছোট কাঁরতে পারলেন না। 

আঁম ডান্তার সাহেবের বাঁড়তে গিয়া টীঠলাম। দুভগ্যিবশে অস্স্থ 
হইয়া পাঁড়লাম। এখন প্রয়োজন হইল কোনও ডান্তার বা বৈদ্যের; 
একথারও মীমাংসা হইতে পারল না। প্রথমে যে ডান্তার আসলেন তাঁহাকে 
দেখিয়া দ্বিতীয় দল সন্তুষ্ট হইল না; তাহারা চাহল নিজেদের ডান্তার 
ডাকতে! শেষে এলোপ্যাথক ছাঁড়য়া হোঁমওপ্যাথকের কথা উাঁঠল। 
কছু ভাল হইতেই আম 'বহারে ফিরিয়া আঁসলাম। 

এপ্রল হইতে যে যাত্রাক্রম প্রস্তুত হইয়াছল তাহা আম 'বিনা বাধায় 
প্রায় জুনের শেষ পর্যন্ত ঠিক ঠিক সম্পূর্ণ কারতে লাগয়াছলাম। 
এপ্রল মাসে জব্বলপুরে নাঁখল ভারতনয় কংগ্রেস কাঁমিটির এক বৈঠক করা 
হইল। এই বৈঠকের জন্য কোনও বিশেষ কার্যক্রম অথবা গুরুত্বের প্রশ্ন 
ছিল না। কিন্তু আম ভাবিলাম যে বংসরে দুই-তিনবার 'নখিল ভারতীয় 
কংগ্লেস কামাটর অবশ্য আঁধবেশন হওয়া উীঁচত, কারণ সদস্যদের 
কংগ্রেসের সম্বন্ধে প্রশ্ন আলোচনা করিবার অবসর পাওয়া যায়। অনেক 
দন হইতে মধ্যপ্রদেশে নাঁখল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির কোনও বৈঠক 
হয় নাই। এইজন্য আমি সেখানকার লোকদের ইচ্ছানুসারে সেখানেই 
বৈঠক ডাকাইলাম। তাহা সফলতাপূর্কক শেষ হইল। সেখান হইতে আম 
দ্রমণে বাঁহর হইয়া গেলাম। আরম্ভ করিলাম বেরারে। সেখানে ছিল 
প্রাদোশিক রাজনোতিক কনফারেন্স, যাহার সভাপাঁত ছিলেন পণ্ডিত 
গোঁবন্দবল্পভ পল্থ। কনফারেন্স শেষ করিয়া আম বেরারের সমস্ত জেলায় 
গেলাম । 

সর্ব সভা হইত, অভ্যর্থনা হইত, 'মাছল বাহর হইত; লোকের 
মধ্যে উৎসাহ দোঁখতাম যথেস্ট। নিজের প্রদেশের বাহিরে এই প্রকার 
গ্রমণের আমার এই প্রথম আঁভজ্ঞতা। সে আভজ্ঞতা ছিল ভাল ও সুখ- 
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কর; কারণ বাঁভন্ন দেশ দেখা ছাড়া কংগ্রেসের সংগঠন সুদ্ঢ় কারবার 
কিছু সুযোগ পাওয়া যাইত, আর জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক বাঁড়ত। 

বেরার ভ্রমণ শেষ কাঁরয়া সোজা কর্ণাটক চাঁলয়া গেলাম। সেখানকার 
সমস্ত জেলায় ঘুরিলাম। তাহার পর সমস্ত মহারাম্ট্রে গেলোম। ভোর- 
বেলায় উঠিতাম এবং স্নানাঁদ শেষ করিয়া প্রায় ৭টার সময় মোটরে চাঁড়য়া 
বাহির হইতাম। স্থানে স্থানে সভা কাঁরতে কাঁরতে বেলা বারোটা আন্দাজ 
কোথাও পেপীছতাম, সেখানে আহারাঁদর ব্যবস্থা থাঁকত। আহার ও 
বিশ্রামের পরে প্রায় দুইটার সময় আবার বাঁহরে যাইতাম, আর রান্র আটটা 
নয়টা পর্যন্ত সভা কারতাম। রান্রে বিশ্রামের স্থানে চ'লয়া যাইতাম। 
রেলে চাঁড়তাম কম, বেশির ভাগ মোটরে করিয়াই সমস্ত ভ্রমণ শেষ হইল। 
বেরার, মহারাম্ট্র ও কর্ণটক ঘুরিতেই প্রায় অর্ধেক এপ্রল, পুরা মে এবং 
প্রায় সমস্ত জুন কাবার হইয়া গেল। ইহার মধ্যে, শুধ্ দুই-তিন দিনের 
জন্য, একবার বাড়ি গিয়াছিল্মম-জ্নের আরম্ভে, দাদার বার্ষক শ্রাদ্ধের 
উপলক্ষে । 

সবন্ত বড় বড় 'মাঁছল বাঁহর হইল, বড় বড় সভা হইল। ছোট ছোট 
পাড়া ও গ্রাম পর্যন্ত যাইবার ও লোকদের সঙ্গে পাঁরিচয় কারবার সুযোগ 
পাইলাম। কর্ণাটের পাহাড়-জঙ্গল হইয়া সম্দদ্রের ধার ঘুরিয়া মহীশ্র 
পযন্ত গেলাম। আবার সেখান হইতে 'ফারবার সময় শোলাপুর, সাতারা, 
পুণা, বেলগাঁও. মালবন, রত্রাগার নাঁসক, আহমদনগর ইত্যাঁদ নগরেও 
যাইবার সুযোগ পাইলাম। আতিশয় সুন্দর প্রদেশ ও দৃশ্য দেখিতে পাইলাম । 
পাহাড়ের প্রাকৃতিক দীপ্ত, জংগলের সুন্দর শোভাময় দশ্য, দাক্ষণ ভারতের 
হরিদ্র্ণ ও সম্দ্রের অনন্ত জলরাশ, সব দর্শন হইল। মোটরে চাঁড়য়া 
ঘাওয়ার জন্য এই সব দৃশ্য দৌখবার আরও স্যাবধা হইল। লোকের রং- 
বেরঙের বেশভূষা ও ভাষার পার্মক্য দৌখলাম। 'কণ্তু এই সমস্তের মধ্যে 
ভারতবর্ষের এঁক্য ফ:টিয়া বাঁহর হইতেছিল। তাহা কেহই নষ্ট কারতে 
পারে নাই। একাদকে সাতারা ও শোলাপ্রের পোড়ানো রোদ, অন্যদিকে 
মহশূর ও কুর্গের জংগলের ঠাণ্ডা হাওয়া শরীর জংড়াইয়া দেয়। মরকরায় 
উণ্চ্ পাহাড়ের সমতলে সভার জন্য এক আত মনোরম স্থান আছে। 
সেখানে হাজার ফুট উ্চায় একদিকে সভা হইত অন্যাদকে হাজার ফুট 
নীচে, যতদ:র দৃষ্টি যায়, সবজ জংগলের পরে জংগল দেখা যায়। জাম 
কোথাও উপ্চু, কোথাও নীচু। কিন্তু সর্বত্র সবূজ ভাবই নজরে পড়ে। 
সেখানকার লোকদের পোষাকও 'িনজেদের ধরনের মেয়েরা মাথার চুলে 
একবেণী বাঁধে । পুরুষ আঙ্গরাখা পরে, আর এক জাতীয় কুকাঁড় বা 
তলোয়ার কোমরে বাঁধে । জংগল এতটা বেশ ঘন যে, শুনিয়াছ সেখানে 
হাঁতও আছে আর বাঘ প্রীতি তো আছেই। 



৩২ আত্মকথা 

মহারান্ট্রের ভ্রমণ প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে উল্লেখ করা ঠিক বাঁলয়া 
মনে হইতেছে । আম দোঁখলাম যে সেখানকার লোকের ফূলের ভার শখ। 
অভ.৫থনার জন্য তাহারা অনেক ফুলের মালা লইয়া আঁসত। সেখানকার 
রেওয়াজই ছিল এই যে কোনও প্রাতিষ্ঠাপন্ন লোক আসলে তাঁহার 
অভ্যর্থনায় বহু প্রীতন্ঠানই যোগ দেয়, এবং সকলের তরফ হইতে পৃথক 
পৃথক মালা দেওয়া হয়। এইভাবে এক এক সভায় আমাকে কতগ্ীল 
মালাই দেওয়া হইত। ফলের মালা এমন কিছু টাকিবার 'জানষ নয়; 
দিন শেষ হইতেই ম্লান হইয়া যায়, আর তাহা ফোলয়া দিতে হয়; রাস্তায় 
গা'়র পক্ষেও বোঝা বাঁড়ত। স্থানীয় বাজারে ফুলের মালা পাওয়া' না 
গেলে লোকেরা দূর দর স্থান হইতে পার্শেল কাঁরয়া ফুলের মালা 
আনাইত। ইহাতে পয়সাও লাগত, কোনও কাজও পূরা হইত না। 
ইহাতে আমরা এক আপিল বাহর করিলাম যে লোকেরা যাঁদ সাদর 
অভ্যর্থনা করিতে চায় তবে ফুলের মালা না দিয়া হাতে কাটা সতার মালা 
যেন আমাকে দেয়। শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও আমার এই কথাটি পছন্দ 
কাঁরলেন। তিনিও এই কথার উপর জোর দিলেন। ফলে মহারাম্ট্র ও 
অন্যান্য প্রদেশে আমি যেখানে যেখানে ঘুরিতে গেলাম সেখানে আমাকে 
সুতার মালা দেওয়া হইল। আম সুতার মালাগীল জমাইয়া সঙ্গে লইয়া 
আঁসলাম। বৃনাইয়া এত বোশ কাপড় হইল যে কছু কু বন্ধু- 
বান্ধবদের বিতরণ কাঁরয়া দিয়াও আমার কয়েক বংসর পর্যন্ত খাঁদ কানিতে 

হয় নাই। 
মহারাষ্ট্র কামাঁট ইহাও স্থির কাঁরয়া 'দয়াছণলন যে আঁম যেখানেই 

যাই, লোকে যেন ছু অর্থও উপহার দেয়। এ প্রদেশে এই ব্যাপার 
আরম্ভ করা হইল। ছোট ছোট সভায় লোকে পর্ব হইতেই কিছ না কছু 
জমা করিয়া রাখত, থাঁল উপহার দত। ছোট ছোট গ্রামেও এই ধরনের 
ভেট পাইতাম। কোথাও কোথাও রাস্তাতেও গাঁড় থামাইয়া ভেট দেওয়া 
হইত । এইভাবে প্রায় ২০/২২ হাজার টাকা জমা হইয়া গেল। ইহার সামান্য 
অংশ নাখল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির জন্য কুপালনীজন গ্রহণ করেন, আর 
প্রায় তিন-চতুর্থাংশেরও বোঁশর ভাগ সেখানকার প্রাদোশিক কংগ্রেস কাঁমাটিকে 
সেখানকার কাজের জনা দেওয়া হইল। এই ভ্রমণ ব্যাপারে মহারাম্ট্রে 
কার্যকূশলতা ও কার্য করিবার প্রণালী দোখয়া আ'ম অত্যন্ত খুশি হইলাম । 
যান্রা-ক্র' এমন করিয়া প্রস্তৃত করা হইল যে ঠিক সময়ে সব্প যাইবার 
সুযোগ পাইলাম। শ্রীযুক্ত শওকররাও দেও আমাকে ইহাও বলিয়া দিতেন 
যে কোথায় কতক্ষণ থাকিতে হইবে, সেই মত আম বন্তৃতাতেও সময় দিতাম । 
কিছ: দোর হইলে তিনি ছাড় "দিয়া ইসারা কারতেন। চাই ভোরেই রওনা 
হই আর দুপুরে বিশ্রাম কয়া চলিতে শুরু করি, চাই কোনও স্থানের 
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সভার কাজ শেষ কাঁর, তান সর্বন্ধ খুব কড়াকাঁড় করিয়া সময় মত কাজ 
কাঁরতেন ও করাইতেন। ইহাতে 'বনা কম্টে সমস্ত কার্যরুম দিনের মধ্যেই 
শেষ হইত, আর আহার ও 'বশ্রামের জন্য যথোচিত সময় পাওয়া ঘাইত। 

সব প্রদেশে এরূপ হয় নাই। কোথাও কোথাও তো রাত্রে একটা দুইটা 
বাঁজলেও গিয়া সভা কাঁরতে হইত। আমাদের [নিজেদের প্রদেশেই ১৯১৩৭ 
সালে যখন পাঁণ্ডত জওয়াহরলালজী আসেন, তখন বাঁকীপুরে রাত 
বারোটায় আর পাটনা 'সাঁটতে রাত দ.ইটায়-জানুয়ার মাসে_সভা হইল। 
জনসাধারণ সেই ভাষণ ঠাণ্ডার মধ্যে, সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত দুইটা পর্যন্ত, 
খোলা ময়দানে বাঁসয়া থাকল! আম যখন মহারাষ্ট্রের সেই সংগঠনের 
কথা মনে করি তখন সেখানকার লোকদের কর্মপটূতার প্রশংসা না কাঁরয়া 
থাকতে পাঁর না। কিন্তু নিজের প্রদেশের অব্যবস্থার কথা আর কি 
বালব! লোকদের অতক্ষণ অপেক্ষা করায় তাহাদের উৎসাহ ও ধৈর্যের 
পরিচয় পাওয়া যাইতোঁছল বটে, তবে আতাঁথদের আনতে অতটা দোর 
করা আমাদের অকর্মণ্যতার পাঁরচয়। কিন্তু আম দৌখলাম, এই দেরি 
হওয়ার কারণে লোকদেরও সম্পূর্ণ দায়িত্ব আছে। লোকেরা বিপুল 
সংখ্যায় জমা হইত। তাহারা যাঁদ প্রথম হইতে নিজের নিজের জায়গায় 
স্থর হইয়া নয়মমত বাঁসয়া থাকে, তাহা হইলে আঁতাঁথকে মণ্ট পর্য্তি 
লইয়া আসায় অস.বিধা হয় না, তানও মণ্টে পেপীছিয়া নিজের কাজ তাড়া- 
তাঁড় কারতে পারেন। কিন্তু এরূপ হয় না। লোকেরা ভিড় কাঁরয়া 
আঁতাঁথকে রিয়া লয়। তাঁহার অগ্রসর হওয়া হয় কণিন। তাহার পর 
মণ্চ পর্যন্ত পেপছিতেও যথেম্ট সময় লাগয়া যায়। আবার তাহার পরেও 
খাঁনকটা সময় লাগে লোকদের বসাইতে ও শান্ত কাঁরতে। কার্যক্রম প্রস্তুত 
কারতে গিয়া আমরা এই সমস্ত দেখ না। যেখানে সভা হওয়ার কথা 
সেই সব জায়গার জন্য ঘাঁদ ব্যবস্থা রাঁখ, তাহা হইলেও রাস্তার মাঝখানে 
ভিড় আসিয়া গাঁড় আটকাইবে, আর যে জায়গায় কার্ধক্রমে নাই, সেখানেও 
আঁত'থকে কিছু বাঁলতে বাধ্য কারবে! ইহা তো আমরা প্রথম হইতে 
জানিও না, আর কার্যক্রমে ইহার জন্য সময়ও দেই না। এইজন্য সময়মত 

কোথাও যাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। 
মহারাস্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে সংযমও দেখিয়াছি। তাহারা কার্যক্রমের 

বির্দ্ধে কোথাও থামায় নাই। লোকে কোথাও এই ধরনের ভিড়ও করে 
নাই, যে সময় অনর্থক নষ্ট কারতে হয়। সোলাপুরে ইহার এক সন্দর 
দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছলাম। সেখানকার লোকেরা অভ্যর্থনার জন্য 
খুব আয়োজন কারয়াছিল, সমস্ত শহর সাজাইয়াছিল। সেখানে গিয়া 
জানিলাম যে গভরমেন্ট মিছিল বন্ধ কঁরয়া দিয়াছে। কর্মকতরা তো 
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সুন্দর ব,বস্থা কারল। এ সমস্ত কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই করা হইল। 
লোকদের বলা হইল যেন সকলে নিজের 'নজের জায়গায়-_রাস্তায় হোক বা 
দোকানে হোক বা বাসায় হোক-থাকে। আমাকে সেই সব রাস্তা দয়া 

লইয়া যাইবে ঘে-দক "দিয়া মাছল বাঁহর হইবার কথা ছিল। তাহা হইলে 
লোকেরা আমাকে দেখিতেও পারবে আর লোকেরা যে অভ্যর্থনার আয়োজন 
কঁরয়াঁছল তাহা আঁমও দোৌখতে পাঁরব। লোকেরা ব্যবস্থাকারীদের 
আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন কাঁরল। আম বাসা হইতে এক খোলা 
গাঁড় কাঁরয়া রওনা হইলাম, তাহা সুগান্ধ ফুল দিয়া খুব সাজানো 'ছিল। 
আস্তে আস্তে এ সব রাস্তা দিয়া চাঁললাম যে-সব জায়গা দিয়া মিছিল 
যাইবার কথা ছিল। গাড়ির সঙ্গে শুধু দুই-একটা অন্য গাঁড় ছিল, তাহারা 
সামনে ও িছনে চঁলতেছিল। রাস্তাঘাট, বাঁড়ঘর, দোকানের বারান্দা 
লোকে ঠেসাঠৌস ভরা। কিন্তু কেহ নিজের জায়গা ছাঁড়য়া আমাদের 
গাঁড়র পিছনে বা পাশে দৌড়াইল না। গাঁড় ধরে ধীরে চিল বাঁলয়া 
সকলে আমাকে ভাল কাঁরয়া দেখিতে পাইল । গাঁড় ধারে ধাঁরে চাঁললেও 
মিছিলে যতটা সময় লাগত তাহার চেয়ে এইভাবে ঘাওয়ায় 'সময় কম লাগল । 

অভ্যর্থনা করিত। এই প্রকারে আমার শহর দেখিবারও সুযোগ পাওয়া 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় ছটিতেছে, তাহাদের চাপ হইতে আর কর্ণভেদী 
সোরগোল হইতে আম একেবারেই বাঁচিয়া গেলাম। লোকেরাও দৌড়- 
ধাপের কম্ট হইতে বাঁচল। গভরমেন্ট মাঁছল বন্ধ কাঁরয়া দিল এইজন্য 
যে লোকে অভ্যর্থনায় যোগ দতে না পারে আর ভিড় বোঁশ না হয়। 
সূক্ষযদর্শঁ কাষকতা্দের প্রবীণতা ও জনসাধারণের সংযমের ফল হইল 
এই যে লোকদের উপর মিছিল হইতে যতটা প্রভাব পাঁড়ত তাহার চেয়ে 
খাঁনকটা বেশি প্রভাব পাঁড়ল। 

সব জায়গায়, সব অবস্থায়, যেখানে গভর্মেন্টের প্রাতিবন্ধক না হয়, 
সেখানেও কি এইরূপ হইতে পারে না? হইতে পারে, আর অবশ্য হওয়াও 
চাই। আমাদের কমরঁদের অনেকটা সময় ভিড় সামলাইতে লাগয়া যায়। 
কিছ কিছ মাতব্বর লোক কোনও আঁধকার না থাকলেও 'মাছলের বাবস্থা 
নজেদের হাতে গ্রহণ করে। ফলে কেহ কেহ আঁতাঁথর গাঁড়র সঙ্গে 

চলিতে থাকে তাহাতে আঁতাঁথ চাপা পাঁড়য়া যায় আর পাশের লোক 
তাহাকে দেখিতে পায় না। তখন যাহারা দোঁখতে পায় নাই তাহারাও 
ছু দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যার, এইভাবে 'মাছিলে গণ্ডগোল হইতে 
থাকে। এত লোক এক সঙ্গে হাঁটে বলিয়া খুব ধুলা ডীড়তে থাকে। 
সঙ্গের লোকেরা সর্বদা ধান কাঁরতে থাকে । আঁতাঁথর নাক ধুলায় ও 
কান ধ্বানতে ফাঁটবার মত হয়। তান যাঁদ আমার মত হাঁপানীর রোগী 
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হন তাহা হইলে ইহার ফল সে-দন না হইলে শীগ্রই ভূগ্িতে হয়। 'মাছলে 
অনেকটা সময় লাগে বাঁলিয়া যাহারা আঁতাথকে দেখবার ইচ্ছায় সতাই দূর 
হইতে আসে তাহারা বণ্চিত থাঁকয়া যায় আর পরব কার্ধক্রমও দেরি 
হইয়া যায়। 

এই যাত্রায় কোথাও কোয়েটার ভয়ংকর ভামকম্পের খবর শুনিলাম। 
শর্তে কয়েকাদন ধারিয়া সেখানকার সমস্ত সংবাদ পাই নাই। কিন্তু 
যখন সংবাদপত্রে তআঁলকা বাঁহর হইতে লাগল তখন বুঝলাম যে সেখান- 
কার অবস্থাও ।কছুটা বিহারের মত হইয়া থাঁকবে। আম এক 'রাঁলফ 
কামাঁট গঠন কারয়া দিলাম, আমই তাহার সভাপাত হইলাম। টাকা জমা 
হইতে লাগল। বহার ও কোয়েটায় দুই বিষয়ে খুব প্রভেদ 4 
কোয়েটার ভামকম্প কোয়েটা শহর ও তাহার চারপাশের পক্ষে 'বহা 
মতই প্রলয়ংকর ছল। কতু তাহার ক্ষেত্র হারের মত 'বস্তৃত লগ না। 
কোয়েটা হইল এক সামারক ছাউনী। তাই সেখানে সৈন্যদল ছিল। তাহা- 
দিগকে সাহায্যদানের কার্যে লাগানো হইল। কিন্তু এইজন্য সেখানে কোনও 
বেসরকারাঁ প্রাতিষ্ঞান কাজ কাঁরিতে পারে নাই। সরকারী মঞ্জযার না পাইলে 
খবর ছাঁপিতে পারবে না। সংবাদপত্রের উপর এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া 
হইল! খবর ছাঁপয়া দেওয়ার জন্য দূই-একাঁট সংবাদপন্রের সঙ্গে খুব কঠোর 
ববহার করা হইল! বাঁহর হইতে লোকদের সেখানে যাওয়া একদম বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হইল। এই কারণে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা যে কিরূপ ছিল 
তাহার সন্ধান কেহ পাইল না। যে খবর পাওয়া গেল তাহা শুধু সরকার 
বিজ্ঞাপ্তর দ্বারাই, অন্য কোনও উপায় ?ছল না। এই কথা লইয়া সংবাদপন্রে 
জোর আলোচনা হইল। কিন্তু শুনবে কে! সৈন্যদণ ও সরকার কর্ম 
চারীরা যাহা ন্যায়সংগত মনে করিল তাহাই কাঁরল। সেখানকার সরকারণী 
কমচারী ও সৈন্যদলের বিরৃদ্ধে বহ: প্রকার আভঘোগ, সেখান হইতে যাহারা 
আঁসয়াছে এমন সব লোকের মুখে, শুনতে পাওয়া গেল। কিন্তু কেহ 
তাহা প্রকাশ কারতে পারল না, তাহার সততা সম্বন্ধে কেহ পরীক্ষা 
কারতেও পাঁরিল না। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে এই প্রকারে সেখানে 
খবরের কাগজ যাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং বাঁহরের কোনও লোককে 
সেখানে যাইতে মানা করিয়া দেওয়া এক অদ্ভূত ব্যাপার হইয়াঁছল। ইহাতে 
সাধারণ লোকে এই অর্থ করিল যে আভযোগগ্ীল সত্য এবং তাহা ঢাঁকবার 
জন্য এই সমস্ত ব্যাপার করা হইয়াছে। লোকের ইচ্ছা ছিল, অনেক 
প্রীতম্ঠান প্রস্তৃতও ছিল যে সেখানে গিয়ে পশীড়তদের সাহাষ্য করে; 
কিস্ছু কেহ সেখানে বাইবার অন্মাতিই পাইল না। 

সেখানে বিস্তর লোক ছিল 'সন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশের । যাহারা বাঁচল 
তাহার মধ্যে অনেকে সিন্ধু ও পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের মুখ 
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হইতেই রকম রকমের খবর ছড়াইয়া পাঁড়ল। বাহরের লোকেরা এইরূপ 
নিরাশ্রয় ব্যান্তদেরই সাহায্য করিল। ইহাদেরও সাহায্যের প্রয়োজন ছিল; 
কারণ ইহাদের সবস্ব সেখানে খোয়া গিয়াছল। অনেকের ব।বসায়ী ও 
রোজগারী আত্মীয় সেখানে মারা পাঁড়য়াছিল। তাহাদগকে প্রথমে তো 
এমন কোনও স্থানে পেশছাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হইল যেখানে তাহারা 
থাকতে পারে। কিন্তু এমন স্থানে পেখছাইবার পরও তাহাদের কোনও 
ঠিকানা পাইবার আশা 'ছল না। এইজন্য তাহাদের কোথাও লইয়া গয়া 
কয়েক দিনের জন্য তাহাদের থাকা ও খাওয়া-দাওয়ার ববস্থা কাঁরয়া দেওয়া 
এবং আবার কোনও কাজের মধ্যে তাহাঁদগকে লাগাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন 
ছিল। আমার খুব ইচ্ছা হইল যে আম সেখানে গিয়া বিহারের ভামকম্পে 
কাজ ক'রতে করিতে যে অল্পাবস্তর আঁভজ্ঞতা হইয়াছে তাহার লাভ 
সেখানকার লোকদের দয়া তাহাদের সাহায্য কারব। কিন্তু গভর্মেন্ট 
অনুমতি দিল না। ইহা লইয়া সংবাদপত্রে সরকারের নিন্দা করা হইল); 
কিন্তু সরকার একটুও নাঁড়লেন না। 

আঁধকাংশ লোক কোয়েটা হইতে পলাইয়া করাচিতে আঁসিয়াছল; 
আমি করাচিতে গেলাম। যেখানে যেখানে এরূপ দুঃস্থ লোক আসিয়াছে 
বালয়া খবর পাওয়া গেল পিন্ধুর সেই সকল শহরেও গেলাম। হাজার 
হাজার শরণাগত বান্তির সঙ্গে দেখা কারলাম। তাহাদের দুঃখের কাহনী 
শুনলাম। তখন গভমেস্টকে এক পন্র লীাখলাম। যে সকল আভঘোগ 
কানে আঁসয়াছিল উহাতে তাহাদের উল্লেখ কারলাম। সেখানে যাইবার 
অনুমাতিও চাঁহিলাম। তাহার উত্তর তখনকার ভারত সরকারের হোম 
মেম্বার মিঃ হ্যালেট-সংয্ত্ত প্রদেশের গভর্ণর স্যার মারস হ্যালেট- দুই ছন্ 
চি'ঠত দিলেন যে অন্মাত পাওয়া যাইবে না আর আভযোগ শানয়াও 
গভনমেন্ট পরীক্ষা কারবার যোগা বলিয়া মনে করেন না। আমাকে তাই 
বাহর হইতেই সেবাকার্য কারতে হইল। আম কোয়েটায় গেলাম না বটে 

গেলাম। কোয়েটা হইতে পলাইয়া লোকে পাঞ্জাবের ডেরাগাজনখাঁ, মূল- 
তান, লাহোর ইত্যাঁদ শহরে আঁসয়াছল আম সে-সব জায়গায়ও গেলাম । 

সবর্পই তাহাদের সাহায্যের জন্য কাঁমাঁট গঠন কাঁরলাম। কাঁমিটি তাহা- 
'দিগকে যথাসাধ্য সাহায্য কারল। কোয়েটা 'রালফ কাঁমাট আঁপলের ফলে 
কয়েক লাখ টাকাও আসল তাহা বিতরণ করা হইল। এখানকার সাহাষ্য- 
দানের প্রর্কার বিহার হইতে একেবারে ভিন্ন ছিল। বিহারে যে সমস্ত 
সাহায্য করা হইয়াঁছল তাহার বর্ণনা পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। কোয়েটায় 
যেখানে সাহাযোর প্রয়োজন ছিল সেইস্থানে তো আমরা যাই নাই, সেই- 
জন্য খাস কোয়েটায় যাইয়া আমরা কিছ? কারতে পাঁর নাই। এঁদিকেই 
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কিছ টাকা শরণাগতদের খাওয়া ও ওষধপন্রের জন্য খরচ হইল। কিন্তু 
বেশী খরচ করা হইল তাহাদের ব্যান্তগতভাবে কোথাও আবার তাহাদের 
জীবন আরম্ভ করিবার উপায়ের ব'বস্থা করায়। এই কাজের ভার 1সন্ধ- 
দেশে শ্রীষ্ত জয়রাম দাস ও পাঞ্জাবে ডাঃ গোপাচাঁদ ভারগবই গ্রহণ করেন। 
তাঁহাদের সাহায্য কারতোছলেন স্থানীয় লোকেরা, তাঁহারা খুব তৎপরতার 
সাহত কাজ করেন। 

উপরে বলা হইয়াছে যে আম ভ্রমণ কারতে করতে কোয়েটার খবর 
পাই। কিছাদন পর্যন্ত তো আম আমার ঘোরাফেরা বন্ধ কাঁরলাম না 
কিন্তু যখন সেখানকার ভয়ঙ্কর অবস্থার ঠিক ঠিক সংবাদ পাইলাম তখন 
আমাকে ভ্রমণ বন্ধ কাঁয়া এঁদকে যাইতে হইল। তখন আম নাগপুরে 
ঘরিতোছলাম। তাহার পরেই বর্ষার জন্য ঘোরাফেরা বন্ধ কাঁরতেই হইত। 
এইজন্য অজ্প কয়েক জায়গায় যাওয়াই বন্ধ করতে হইল। বর্ষা শুর হইয়া 
গেল। আমি িম্ধু ও পাঞ্জাবে চলিয়া গেলাম। সেখানে বর্ষা খুব কম 
হয়, যাহাও হয় তাহা খুব দেরা কারয়া হয়। এইজন্য জুনের খানিকটা ও 
জুলাইয়ের কতকটা এ দুই প্রদেশে কাটাইলাম। সেখানে ঘোরাঘুরি ও 
কার্যক্রম দুইটাঁতে কিছ; প্রভেদ হইল। কন্তু রাজনৌতক উদ্দেশ্যে ঘোরা- 
ঘুরিতে যে কাজ হয় তাহা তো হইতেই লাগল। যেখানে যাই সেখানে 
প্রথমে হাসপাতালে গিয়া কোয়েটার আহতদের দেখি আবার তাহাদের জন্য 
যে ছাউ'ন হইতেছে সেখানে আশ্রয়প্রার্থী লোকদের সঙ্গে দেখা করি। 
স্থানীয় লোকদের নিকট হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ কার। 'রালফের কাজ 
করি, সাধারণ সভায় বন্তুতাও দি। সিন্ধু ও পাঁশ্ম পাঞ্জাবে তো 
শুধু এই কাজ হইল। কিন্তু যেমন যেমন কোয়েটা হইতে দরে পর্ব 
পাঞ্জাবে যাই অন্য কাজও কিছ; কারিতে পার। এইজন্য যে দই মাস অন্য 
প্রদেশে বর্ষার জন্য পর্যবেক্ষণ করিয়া কাটাইতে পাঁরিতাম না তাহা নসম্ধু 
ও পাঞ্জাবে কাটাইলাম। সেখানেই যথাসাধ্য কাজ কারলাম। এ যান্রাতেও 
বিশেষতঃ পাঞ্জাবে বেশীর ভাগ মটরে কারয়া ঘারে হইল। এইজন্য 
মধ্য গাঞ্জাবের ও পূর্ব পাঞ্জাবের কয়েকাট জেলার মধ্যে প্রবেশ কারিয়া 
সেখানকার অবস্থা ভাল কাঁরয়া দেখিতে পারলাম । 
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কংগ্রেসের জল্ম হইয়াছিল ১৮৮৫-ইর ভিসেম্বরে, ঘখন তাহার প্রথম 
আঁধবেশন বোম্বাইয়ে হয়। ১৯৩৫-এর ডিসেম্বরে তাহার &০ বংসর 
পূর্ণ হইতেছিল। এই কারণে স্থির হইল যে কংগ্রেসের অর্ধশতাব্দী 
(স্বর্ণজয়ন্তী) ধূমধাম কাঁরয়া পালন করা হইবে। ইহার জন্য কার্কক্রম 
গঠন করা হইল, তাহার উল্লেখ পরে কারিব: কিন্তু এখানে একাঁট কথা বলা 
আবশ্যক। যাঁদও কংগ্রেসের প্রায় ৫০ বংসর কাটয়াছে তথাঁপ কংগ্রেমের 
কোনও প্রকৃত হীতিহাস, শুরু হইতে আজ পর্যন্ত একন্র লেখা, পাওয়া 
যাইতেছিল না। ডাঃ পট্রভি সাঁতারামিয়া একাঁট হাঁতহাস 'লাখয়া 
রাখিয়াছেন, কিন্তু উহা এখনও ছাপা হয় নাই। 1সদ্ধান্ত হইল এই যে 
এই জয়ন্তী উপলক্ষে একটি ইতিহাসও প্রকাঁশত করা হইবে। ডাঃ 
সাঁতারা ময়াকে আমি অনুরোধ করিলাম যে তাঁহার লেখা ইতিহাস তান 
যেন শেষ করিয়া দেন, কংগ্রেসের দিক হইতে উহা ছাপানো হইবে। তিনি 
ইতিহাস সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন। বর্ষাকালে আম আর তিনি ওয়ার্ধায় 
বাঁসয়া উহা আর একবার দেখিয়া 'দিলাম। ইহাতে কয়েকটা দিন লাগল। 

ঘাহা কিছু বাকি থাকল তাহা আম এাহাবাদে, স্বরাজভবনে বাঁসয়া, 
দেখিয়া দিলাম। 

এ হীতিহাস ইংরাজীতে লেখা হইয়াছিল। আমরা ইহাও 'স্থর করিয়া- 
ছিলাম যে দেশী ভাষাতেও উহার সংস্করণ এ সময়ে বাহর হইবে। এজন্য 
হিন্দ, মারাঠি, কানাড়, তেলেগ্য, তাঁমল, উর্দ্ প্রভৃতি ভাষায় তাহার 
অনুবাদ ছাঁপবার ব্যবস্থাও করা হয়। ইংরাজী সংস্করণ ছাঁপবার ব্য়- 
ভার তো 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁট গ্রহণ করেন, কারণ আমরা জানতাম 
যে ইহাতে যে পয়সা লাগবে তাহা পুস্তক বিক্রয় হইলে ফিরিয়া আঁসবে। 
অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাইবার ও তাহা ছাঁপিবার ভার কোনও 
কোনও প্রকাশক অথবা যেখানকার ভাষায় অনুবাদ হইবে সেই সব প্রদেশের 
কংগ্রেস কাঁমাটগাঁল গ্রহণ করেন। যোঁদন কংগ্রেসের জয়ন্তী "স্থর হইল 
সেইদিন- যতদূর মনে আছে_ ইংরাজী, হিন্দী, মারাঠি, কানাঁড়, তেলেগ্, 
তামিল ও উর্দ সংস্করণ ছাঁপয়া তৈয়ার হইয়া গিয়াছিল। সে সময়ে যে 
কাঁনতে চাহত সে বই পাইতে পাঁরত। যাঁদ আর কিছ; পূর্বে বইগ্ীল 
ছাঁপয়া তৈয়ার কাঁরতে পারা যাইত তাহা হইলে আরও অনেক কাঁপ বিক্রী 
হইত। তাহা হইলেও হিন্দী ও মারাঠির দুই সংস্করণ এ কয়াদনের 
মধ্যেই বাহির কারতে হইল। ইংরাজীও কয়েক হাজারের সংস্করণ সম্পূর্ণ 
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বিক্রী হইয়া গেল, কিছ আবার ছাঁপতে হইল, তাহার সামান্য কয়েকখানি 
কাঁপ পরবতরকাল পযন্ত বাঁচিয়া ছিল। এই প:স্তক দেখিয়া দিতে 
আমার যথেস্ট সময় দিতে হইয়াছল, ইহার জন্য একখান ভূমিকাও 1লাখয়া 
দিতে হয়। 

এই জয়ন্তী উপলক্ষে কংগ্রেসের বিষয়ে ছোটখাটো আরও অনেক 
পুস্তক ছাপা হয়। একটিতে কংগ্রেসের গৃহীত সমস্ত প্রস্তাব একন্র 
কাঁরয়া ছাপা হয়। আর একটিতে সব নয়, প্রধান প্রধান প্রস্তাবগঁল ছাপা 
হইয়াছিল। মান্দ্রাজের জি. এ. নটেশন কংগ্রেসের সভাপাঁতদের আঁভভাষণ- 
গুলি একত্র করিয়া প্রথমেই ছাঁপিয়াঁছলেন। তান উহা ১৯৩৪ প্ন্তি 
সম্পূর্ণ কাঁরয়া দিলেন। এই প্রকারে এ বংসর কংগ্রেসের বিষয়ে সাহত্য 
অনেক ছাপা হয় ও বিক্রয় হয়। 

ব্রি জলহাওয়া আমার স্বাস্থের অন:কৃল নয়। এই বংসরেও শরীর 
কিছু খারাপ ছিল। কিন্তু এমন কিছ কম্ট হয় নাই। আমার কাজ বন্ধ 
হয় নাই। কাজও এক জায়গায় বাঁসয়া বোৌশর ভাগ কাঁরতে হইয়াছল। 
এইজন্য দৌড়ধাপে যে আনিয়ম হইত তাহা হয় নাই।.. আমি প্রথম হইতেই 
ভাঁবয়া রাঁখয়াছলাম যে ব্রি পর দাক্ষণ ভারতের দিকে যান্রা কারব। 
এই জন্য মান্দ্রাজ প্রোসডেন্পীর তিনাঁট প্রদেশে তামিলনাদ, কেরল ও 
অল্পে যান্রার প্রোগ্রাম তৈর করা হইয়াঁছিল। দশহরার পরে সেখানে যাত্রা 
কারব ভাবিয়াছলাম। যাত্রা শুরু করিবার পূর্বে মান্দ্রাজে নাখল ভারত 
কংগ্রেস কাঁমাটির অধিবেশন করা স্থির হয়। এক বিশেষ কারণে তাহা 
আবশ্যক হইয়া পাঁড়য়াছিল। 

কংগ্রেসের নীতি প্রথম হইতে ইহাই ছিল যে দেশীয় রাজ্য ও এস্টেটের 
(ভিতরের ব্যাপারে তাহারা হস্তক্ষেপ করিবে না। প্রথমে যে কারণেই এই 
নীতি মানা হইয়া থাকুক এখন ইহার 'িষয়ে অনেক মতভেদ হইতে থাঁকল। 
রাজাদের ইচ্ছামতই সব কাজ চলে, কোথাও কোথাও পরামর্শদাতা মল্্ী 
ভাল হয়, প্রজাদের কিছু লাভও হয়, কিন্তু কোথাও রাজ্যশাসনে প্রজার 
কোনও অধিকার ছিল না। এই সমস্ত সামন্ত রাজার সংখ্যা ছয়-সাত শত 
হইবে। ইহাদের মধ্যে কয়েক ঘা জাম ও কিছ লোকের বসাঁত আছে 
এমন ছোট রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া হাজার হাজার বর্গমাইল ও 
কোটা কোটা লোকের বসতি লইয়া বড় বড় রাজ্য পর্যন্ত আছে। তাঁহাদের 
আঁধকারও এইভাবে ভিন্ন। বড় বড় রাজ্য আভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রায় 
স্বাধীন। তাহাদের নিজস্ব থানা, কাছার, আদালত, প্যালশ প্রভাত 
আছে। যাহারা খুব ছোট তাহারা জাঁমদার বা জায়গনরদারদের সমান। 
ইহাদের মধ্য হইতে কয়েকটির সঙ্গে ব্রিটিশরাজের সম্বন্ধ চুক্তিপত্রে 
নার্দন্ট আছে, অনেকগুলি সম্বন্ধ আছে সনদের দ্বারা নিধাঁরিত। আরম্ভে 
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যে সম্বন্ধই থাকুক, এখন তো 'ব্রাটশ গভর্মেন্ট তাহাদের মাথায়। যাঁদও 
ব্রিটশ গভমে ণ্ট তাহাদের কাজকর্মে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে না, তথাঁপ 
ব্রিটিশ রোঁসডেন্ট বা অন্য কর্মচারী নিজের এলাকায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করে। বশেষতঃ দেওয়ান বা মন্ত্রী ানবাচনে তাহাদের কথা খুবই চলে। 

এইরুপে ব্রি।টশ গভর্মেন্ট আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও যথেষ্ট হস্তক্ষেপ করেন। 
কোনও দেশীয় রাজ্যে 'ব্রাটশ গভর্মেন্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও 

গুরুতর কাজ হইতে পারে না। এ ছাড়া যখন কোনও রাজা বা নবাব 
ব্রাটশ গভর্মেন্টকে অসন্তুষ্ট করে, তা সে যে কারণেই হউক, তখন তাহার 
মঙ্গল হয় না। তাহাকে শীঘ্রই গাঁদ ছাড়তে হয়। তাহার জন্য কোনও 
না কোনও কারণ সহজেই সামনে আসয়া পড়ে। এমানতেই তো লোকে 
বলে যে ব্রিটিশ গভর্মেন্ট নিজের হাতে আধকার রাঁখয়াছেন যে কোনও 
রাজা প্রজাদের উপর অত।চার করিলে, অথবা কু-শাসন কাঁরলে, তাহাকে 
পদচনুত করা যায়। 1কন্তু তার চেয়ে বড় কথা এই যে 'ব্রাটশ গভমেন্টকে 
অসুখী করিলেই কু-শাসনের খোঁজ হয়, আর কু-শাসনের নামে রাজাকে 
পদচনযত করা হয়।-যাঁদ কু-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে কোনও রাজা 'ব্রাটশ 
গভর্মেন্টকে খাঁশও রাখতে পারে, তাহা হইলে তাহার আর কোনও ভয় 
নাই, সে নিরঙ্কুশ! কিন্তু যাঁদ কু-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে সে ব্রাউশ- 
গভমেশ্টকেও অখ্যাশ করে, তবে আর কোথাও তাহার কোনও আশ্রয় নাই। 
এইভাবে প্রাত বৎসরই প্রায় এক আধজন রাজাকে পদচ্যত হইতে দেখা 
গিয়াছে। ইহাতেও এই সব রাজে,র দাঁব এই যে তাহারা শুধু ব্রাটশ 
প্রভূশান্তর সঙ্গেই ।নজের সম্ব-ধ রাখবে, তাহারা যে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন! 
এই দাবি একেবারেই ফাঁপা, কারণ যখন ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে তাহাদের 
দাঁড় করাইতে হয়, তখন 'ব্রাটশ সরকার তাহাদের সঙ্গে চ্ান্তনামার 
দোহাই দেন; কিন্তু যখন উহাদের বিষয়ে সরকারের মনোমত ব্যবস্থা 
কাঁরতে হয়, তখন যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়াই ফেলেন-__তাহাদের বা তাহাদের 
প্রজাদের কথা একটাও শোনে না! ব্রিটশ-সরকারের সঙ্গে এইরূপ সম্বন্ধ 
থাকা সত্তেও ইহারা দাঁব করেন যে নিজের রাজ্যের মধ্যে তাঁহারা যাহা 
ইচ্ছা কাঁরতে পারেন। এইজন্য ইন্হারা 'নজেদের এলাকায় প্রজাতন্দ্ের 
স্ফুরণ হইতে দিতে চান না। 

ব্রাটশ ভারতে পণ্টাশ বংসরের বোশ হইল রাজনোতিক সভা হইতেছে; 
সেখানে জনসাধারণের মধ্যে ঘথেস্ট জাগরণ হইয়াছে । ব্রিটিশ গভর্মেন্টকে 
বাধ্য হইয়া ও 'ব্রাটশ রাজনীতি প্রজাতন্ত্াত্মক বাঁলয়া_ভারতের জন্যও 
প্রজাতন্ন স্থাপিত কাঁরবে বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরতে হইয়াছে। থাঁকয়া 
থাঁকয়া যে শাসনতন্ত্র গাঠত হইয়াছে, তাহা ভারতকে সেই 'দকেই লইয়া 
যাইতেছে । আমরা যতদুর যাইতে চাই ততদুর পর্যন্ত উহা যে আমা- 
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দিগকে পেশছিতে দেয় না, সে কথা আলাদা । তাহা হইলেও এখানকার 
শাসনতল্তের দৃম্টি যে সেই দিকে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ব্রিটিশ 
ভারত ও দেশীয় রাজ্য, দুইটি এমনভাবে মিলিয়া মিশয়া আছে যে 
তাহাদের মধ্যে সাধারণত কেহ প্রভেদ দেখিতে পারে না। প্রভেদ আছে 
শাসন পদ্ধতির মধ্যে, জনসাধারণের মধ্যে নাই। সীমানার একদিকে যাহারা 
বাস করে, অন্য দিকেও তাহারাই বাস করে; একই কথা বলে; একই ধর্ম 
মানে; একই সংস্কীত পালন করে; নিজেদের মধ্যে লেনদেন ও শবয়ে- 
সাঁদও করে। কিন্তু শাসনপ্রণালীতে অনেক পার্থক্য পাঁড়য়া যায়। এইজন্য 
যখন ব্রিটিশ ভারতে জাগরণ হইল, তখন তাহার প্রভাব দেশীয় রাজ্যগণীলর 
প্রজাদের উপর না পাঁড়িয়া থাঁকতে পাঁরিল না। সেই সকল প্রজাদের মধ্যেও 
রাজ্য শাসনে স্বাধিকার পাইবার ইচ্ছা ও আভলাষ উৎপন্ন হইল। সেখান- 
কার অত্যাচারী রাজশান্তির জন্য এই স্বাঁধকারের প্রয়োজনীয়তাও খুব 
অনুভব হইতে লাঁগল। সেখানেও লোকেরা কিছ কিছ সংস্থা গঠন 
আরম্ভ কাঁরয়া 'দিল। তাহারাও '্রাটশ-ভারতের রাজনোৌতিক আন্দোলনে 
ভাগ লইতে লাগল। এইভাবে তাহারা এঁদককার মতবাদ নিজেদের সঙ্গে 
নিজেদের রাজ্যের ভিতরে লইয়া চলিল। তাই কংগ্রেসের পুরানো নীতি 
যে দেশীয় রাজ্যের ভিতরের ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ কাঁরবে না, ইহা লোককে 
বিশধতে লাগিল। 

১৯২০-এর ভিসেম্বরে, নাগপর কগণেসের সময়, কংগ্রেস খন নৃতন- 
ভাবে তাহার গঠনন'তি প্রস্তুত করে, এবং ভাষা অনুসারে কংগ্রেস প্রদেশ 
সংগঠিত করে, তখন তাহা দেশনয় রাজ্যের প্রজাদগকে নিকটস্থ রাটিশ- 
ভারতের কংগ্রেসী প্রদেশের কাঁমাটতে যোগ 'দবার আঁধকার দেয়। এই 
প্রকারে গুজরাত ভাষা যেখানে যেখানে চলে, সেই সকল দেশীয় রাজ্যের 
প্রজাদগকে গুজরাত-প্রাদেশিক-কংগ্রেস কাঁমটির অধীনস্থ কাঁমটিগুলির 
সভ; হইবার ও নির্বাচত করিবার আঁধিকার দেওয়া হইল। নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমি?টর জন্য অথবা কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য গ্জরাত প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটি ততগাঁল সদস্য বা প্রতিনাধ নিবচিন করিবার আঁধকার 
পাইল, যতগুলি 'ব্রাটশ গুজরাত ও রাজন্যদের গজরাতের (কাঠিওয়াড়) 
আঁধবাসীদের সংখ্যা অনুসারে প্রাপা ছিল অর্থাৎ শুধু 'ব্রাটশ গুজরাতের 
আঁধবাসীদেরই গুজরাতের আঁধবাস বাঁলয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয় 
নাই, তাহার সঙ্গে রাজন্যদের গুজরাতের আঁধবাসীদেরও যোগ দেওয়া 
হুয়, যেখানে গুজরাত কথা বলা হয় তেমন সব জায়গায়। এইর্্পে 
আজমীর একটি ক্ষুদ্র স্থান, ব্রিটিশ সরকারের ভিতরে । কংগ্রেসের গঠন- 
তন্মে তাহাও এক প্রদেশ, তাহার আঁধবাসী শুধু এ ছোট জায়গাটি 
আঁধবাসী বালিয়া গ্রহণ করা হয় নাই, বরং তাহার সঙ্গে সমগ্র রাজপুতানার 
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আধবাসীদেরও জ্নাড়য়া দেওয়া হয়, সেই জন্য আজমীরের অনেক বোঁশ 
প্রাতানাধ পাঠাইবার আধকার লাভ হইল। 

এই নিয়মের অর্থ ও কারণ তো এই যে, কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যদের 
ভিতর কংগ্রেস কমিটি স্থাপন কাঁরতে চাহে নাই; কারণ এরূপ কাঁরলে, 
সেখানকার শাসন ব্যাপারে কোনও কথায় মতভেদ হইলে, অথবা তাহারা 
কংগ্রেস কামটগ্ঁল স্থাপিত হইতে দেওয়া পছতদ না কারলে, তাহাদের 
সঙ্গে সংঘর্ষ হইতে পারে; কংগ্রেস ইহা পছন্দ কাঁরত না। দেশীয় 
রাজ,দের প্রজাসাধারণ মধ্যে জাগরণ আরম্ভ হইলে তাহাদের দক হইতে 
কংগ্রেসের নিকট দাঁব করা হইল যে কংগ্রেস তাহার নীতি বদল কাঁরয়া 
প্রজাতন্ত্রের জন্য সামন্তরাজ্যদের মধ্যেও 'ব্রাটশ ভারতের মতই চেষ্টা 
করুক। তাহাদের এ দাঁব ছল ন্যাধ্য; কারণ উভয় ক্ষেত্রেই জনসাধারণের 
মধ্যে কোনও ভেদ ছিল না, কংগ্রেসের পক্ষে দুইটিতে প্রভেদ করা ঠিক 
হইত না। কংগ্রেস দুইটির মধ্যে তফাৎ কারতে চাঁহতও না, কিন্তু উহা 
এই ঝগড়াকেও হাতে লইয়া নিজের বাধা 1বপান্ত বাড়াইয়া তুলিতে চাহে 
নাই। ইহাও কংগ্রেস স্বীকার কাঁরত যে আমরা যাঁদ 'ব্রাটশ ভারতে 'ব্রাটশ 
সরকারের শান্তর সঙ্গে কিছু একটা কাঁরিয়া লইয়া এখানে প্রজাতণন্র স্থাঁপত 
করিতে পাঁর, তাহা হইলে দেশীয় রাজ্যেও তাহা সহজে হইতে পারবে; 
কারণ তাহারাও ব্রিটিশ শান্তর উপরই অনেকটা নির্ভর কাঁরতে পারে। 
এ-সব সত্তেও এঁদকে কয়েক বংসরের মধ্যে এই বিষয়ে দেশীয় রাজ্যের 
প্রজাদের মধ্যে যথেন্ট চাণ্লা হইতোঁছিল। ইহার কয়েকটা কারণ 'ছিল। 

গোলটোবিল কনফারেন্সে 'ব্রাউশ সরকার দেশীয় রাজ্যগ্লর প্রাতি- 
নাধদেরও ডাকা হইয়াঁছল। সেখানে সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য শাসনতন্ত্র 
প্রস্তুত কারবার জন্য চেম্টা করা হইয়াঁছল, তাহার মধ্য 'ব্রাটশ ভারত ও 
দেশীয় রাজ্য উভয়েরই সমাবেশ ছিল। উভয়ের জন্য একই শাসনতন্ন্ 
গঠন তখনই আরম্ভ করা যাইতে পারে, যখন' গোলটোবলে উপাস্থত 
রাজারা অনুমোদন কাঁরলেন যাঁদ সন্তোষপ্রদ গঠনতন্ত্র তৈরী করা ঘায় ও 
তাঁহাদের স্বত্ব যাঁদ তাহাতে সূরক্ষিত থাকে, তাহা হইলে তাঁহারাও এ 
গঠনতন্তের ভিতর নিজের নিজের রাজ্যকে আনিতে পারবেন। ১৯৩৫- 
এর গঠনতন্দে ষে কেন্দ্রীয় পাঁরষৎ গাঁড়য়া উঠিবার কথা ছিল, তাহার দূই- 
তৃতীয়াংশ প্রাতানীধ '্রাটশ ভারতের আর এক-তৃতীয়াংশ প্রাতানাঁধ দেশীয় 
রাজ্যদের রাখবার কথা 'ছল। 'কন্তু ইহাতে এক খ্যব বোঁশ প্রভেদ হইবে 
যে 'ব্রাটশ ভারতের প্রাতানীধ তো সেখানকার প্রজাদের দ্বারা 'নবাঁচিত 
হইবে; কিন্তু দেশীয় রাজ্যদের প্রাতনাঁধির নাম সেখানকার রাজাদের দ্বারা 
স্থর করা হইবে! এই কথা সেখানকার প্রজাদের তো পাঁড়াই দিতোছল। 
আমাদের সকলেরও খুব খারাপ লাগিতেছিল; কারণ আমরা বুঝিতে- 
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ছিলাম যে এইভাবে 'ব্রাটশ সরকার মুখের কথায় কেন্দ্রীয় পারষৎকে প্রাতি- 
নাধত্বের অধিকার দিতেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার সদস্যদের এক- 
তৃতীয়াংশের নিয়োগে, রেসিডেণ্ডের মারফত, তাহা পুরাপুর হাত দিতে 
পাঁরবে। ইহাও ছিল এক বিশেষ কারণ যাহার জন্য কংগ্রেসের উপর বোৌশ 
জোর দিতে আরম্ভ করা হইল, এখন দেশীয় রাজন্যবগের িতরেও 
কংগ্রেস সেই ধরনের কাজ করে তাহা ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে জনসংগঠনের 
কাজ যেমনভাবে করে। 

দেশীয় রাজদের মধ্যে কোথাও কোথাও শাসকেরা আধাীনক আব- 
হাওয়ায় প্রভাবান্বিত হইয়া ছু কিছু সংস্কার কাঁরয়াছেন, কোথাও 
কোথাও শুধু নামের জন্য অনেক কম আঁধকার দিয়া ব্যবস্থাপক সভাও 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 'কন্তু তাহাদের মধ্যে কাহারও এ পর্যন্ত অতখান 
আঁধকার লাভ হয় নাই ব্রিটিশ ভারতে ১৯২০ সালের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী 
প্রদেশেরা যতখানি পাইয়াছল। কিন্তু কোথাও কোথাও-যেমন বরোদা, 
মহীশ্র, ভ্রিবাকুর প্রভৃতি রাজ্যে_শিক্ষা 1বষয়ে অন্য কিছ এমন সব 
সংস্কার হইল যাহা কোনও কোনও বাপারে 'ব্রাটশরাজ্যের অপেক্ষাও 
অগ্রসর। 'কন্তু প্রজাদের শাসনাধকার এ পর্যন্ত সেখানেও পাওয়া ঘায় 
নাই। এই ধরনের সংস্কারও এখন পর্যন্ত সামান্য কিছু রাজ্যেই হইতে 
পারিয়াছে। অনেক স্থানে প্রজাদের মধ্যে জাগরণ হইতেছে । 'ব্রাটশ ভারত 
এবং দেশীয় কয়েকাঁট রাজ্যের অবস্থা দোঁখিয়া সমস্ত রাজ্যের প্রজা ানজের 
নজের দেশেও সংস্কার চাহতৈছে। 

১৯৩০--১৯৩৪-এর সতাগ্রহ আন্দোলনে দেশীয় রাজ্যের প্রজারা 
অনেক জায়গায় যথেষ্ট সংখ্যায় যোগ দিয়াছল। গুজরাতীরা ও 
মারোয়াড়ীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব অগ্রসর । তাহারা বোম্বাই, কাঁলকাতা 

প্রভৃতি বড় বড় শহরে বাবসার জন্য যায়। সে সব জায়গায় যে আন্দোলন 
বাঁড়য়া উাঠল তাহা হইতে তাহারা নিজেদের সরাইয়া রাখতে পারল না। 
যখন কাঁলকাতা ও বোম্বাইয়ের মত শহরের গুজরাতী ও মারোয়াড়ী 
লোকেরা সেখানকার সতাগ্রহে যোগদান করিল, তখন তাহারা নজেদের 
রাজ্যেও স্বভাবত আন্দোলনকে সেইসব অধিকারের জন্য চালাইতে চাঁহল, 
যাহাদের জন্য তাহারা কংগ্রেসে যোগ "দিয়া 'ব্রাটশ ভারতে লাঁড়য়াছল। 
এইভাবে কংগ্রেসের ভিতরে বিশেষ এক বড় দল তৈয়ার হইয়া গেল যাহা 
কংগ্রেসের নীতির পাঁরবর্তন কাঁরতে চাঁহত। কংগ্রেসের ভিতরে ব্রিটিশ 
ভারতের অধবাসীদের মধ্যেও অনেকে এর্প ছিলেন যে ব্রিটিশ-ভারত ও 
দেশীয় রাজাদের মধো কোনও প্রভেদ দোখতে চাঁহিতেন না। তাই বোম্বাই 
কংগ্রেসের সময়েই এই কথা উঠানো গেল যে কংগ্রেসের নীতি বদলানো হউক। 

স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর জন্ম এক দেশীয় রাজ্যে হইয়াছিল। 'তিনি 
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কাঠিয়াবাড়ের রাজ্যগ্লিতে সুপাঁরচিত। ব্রিটিশ-গুজরাত শুধু যে দেশীয় 
রাজ্যগ্ীল দিয়া ঘেরা তাহা নয়, মাঝে মাঝে উভয়ের গ্রাম পরস্পরে এভাবে 
মীশয়া আহে যে কোথায় 'ব্রাটশ রাজ্য আর কোথায় কোনও দেশশয় রাজে।র 
আঁধকার তাহা বলা কাঁঠন। এই প্রকারে, তাঁহার ও সরদার বল্লভভাই 
প্যাটেলের উভয়েরই দেশীয় সামন্তরাজ্যের অবস্থা সম্পূর্ণ জানা আছে। 
সেখানকার প্রজাদের সঙ্গেও তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় আছে। মহাত্মাজী 
ভাবিয়াছলেন, যাঁদ আমরা 'ব্রাটশ-ভারত হইতে দেশীয় সামণ্তরাজ্যে কাজ 
করিতে শনর; কারি, তাহা হইলে সেখানে কাজ ঠিক মত হইতে পারবে না; 
সেখানকার প্রজাদের নিজের পায়ের উপর ভর দয়া দাঁড়াইবার ' সেই 
সুযোগও আসবে না যাহাতে উহাতে আবশ্যক শান্ত সৃষ্ট হইতে পারে। 
এইজনা, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সঙ্গে যথেষ্ট সহানুভূতি থাকা সত্তেও 
1তনি চান নাই যে কংগ্রেস ব্রিটিশ-ভারতে যেমন সামন্তরাজ্যেও তেমাঁন 
নজের কাজ চালাইতে থাকে । হ্ণঁ, সেখানকার প্রজারা এভাবের আন্দোলন 
অবশ্য করিতে পারে আর তাহার সঙ্গে কংগ্রেসের সহানূভাতি অবশ্যই 
আছে ও থাঁকবে_সেই সহানুভূতি প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে সক্রিয় 

ত পারে ও হইবে; কিন্তু সেখানকার আন্দোলন ও সংগঠনের ভার 
কংগ্রেস নিজের উপর এখনও লইতে পারে না। 

মহাত্রাজী নিজে এক মন্তবো এই মত প্রকাঁশত কারয়া দেন। কিন্তু 
যাহারা দেশীয় রাজোর ব্যাপারে কংগ্রেসের সোজাসাঁজ হস্তক্ষেপ চাহিয়া- 
ছিল তাহারা ইহাতে খুশি হইল না। কংগ্রেসের সভাপাঁত হসাবে আম 
এক বিবৃতি বাহর কারলাম, কিন্তু তাহাতেও লোকে খাঁশ হইল না। 
শেষকালে, ওয়াঁক্ৎ কাঁমাঁটও এক বিবৃতি বাহির কাঁরল। তাই মান্দ্রাজে 
নি'খল কংগ্রেস কাঁম:টর বৈঠক ইহাও এক কারণ 'ছিল 
যে ওয়'কং কামাঁটর প্রস্তাব লইয়া আলোচনা চলিতে পারবে । 'নাখল 
ভারত কংগ্রেস কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরলেন, আর এই 
ঝগড়া কংগ্রেসের ভিতরে চলিতে থাকল; হয়তো এখনও তাহা পুরাপুরি 
শেষ হয় নাই। 

কিন্তু এই সকলের ফল যাহা হইল তাহা সর্বপ্রকারে বাঞ্চনীয় 1ছল, 
আর গান্ধীজীন্ন নীতির উদ্দেশ্যও ছিল তাহাই। এখন রাজন্যদের এলাকার 
মধ্য তাঁহাদের প্রজাগণ নিজেদের সংস্থা গঠন করিয়া লইয়াছে। অনেক 
রাজো প্রজামন্ডল বা অন্য কোনও নাম্ম প্রাতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । ণনাখল 
ভারত দেশীয় রাজ্যের প্রজামন্ডল'ও গঠিত হইয়াছে । এইভাবে স্থানীয় 
লোকেরা নিজেদের আন্দোলন নিজেরাই চালাইতে আরম্ভ করে। কংগ্রেস 

যেখানে প্রয়োজন হইবে 'নশ্চয় তাহাদের সাহায্য কারবে। এই অবস্থায় 
আসিতে কয়েক বংসর লাগয়াছিল। ১৯৩৫-এ প্রচন্ড তর্ক চাঁলতোছিল। 
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এইজন্য নীতি 'স্থর কাঁরয়া ঘোষণা করার প্রয়েজন ছিল। এই মতভেদ 
শুধদ রাজনৈতিক আন্দোলনের বিষয়েই ছিল। প্রজাতন্্মূলক শাসন- 
পদ্ধাতর কথায় কংগ্রেসও তাহা সম্পূর্ণর্পে 'ব্রাটশ-ভারতের মত নিজের 
উদ্দেশ্য বাঁলয়া মনে করেন। কংগ্রেস ইহা ঘোষণাও কারয়াছিলেন। 
রচনাত্মক কাজের সম্বন্ধেও কোনও মতভেদ ছিল না। কয়েকটি রাজ্যের 
ভিতর অস্পৃশ্যতা বন, খাঁদ উৎপাদন ও প্রচার কয়েক বৎসর ধাঁরয়া খুব 
চলিতোছল, ইহাতেও কোনও মতভেদ ছিল না। 

দাক্ষণ ভারত ভ্রম 

আম ওয়ারধা হইতে মান্দ্রাজ রওনা হইলাম। সেখানে নাখল ভারত 
কংগ্রেস কাঁমাটর আঁধবেশনের পর দাঁক্ষণ ভারত যাত্রা আরম্ভ করিলাম। 
সেখানকার কার ক্মও সেইরুপই ছিল--সমস্ত 'দন মোটরে চড়া, পথে 
জায়গায় জায়গায় বন্তৃতা দেওয়া, দুপুরে কোথাও খাওয়া ও বশ্রামের জন্য 
খানিকক্ষণ থামা, আবার রাত্র নয়টা-দশটা পর্যন্ত এভাবে চলা। সন্ধ্যা 
হয় হয় এমন সময় কোন একটা বড় জায়গায় পেশছাইয়া সেখানে রান্রে 
থাকতাম, সন্ধ্যার পরেই সভা হইত। 

দক্ষিণ ভারত ঘাওয়ার সময় ভাষার প্রশন আসিয়া পাঁড়ল। মধ্প্রদেশ 
ও মহারান্ট্রের প্রায় সব জায়গায় আম 'হিন্দীতেই বন্তৃতা কারয়াছিলাম। 
কোথাও কোথাও, বিশেষ কাঁরয়া গ্রামাণ্লে, শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও আমার 

বন্তৃতা অনুবাদ করিয়া দিতেন; কিন্তু আঁধকাংশ স্থানেই হিন্দী 1দয়াই 
কাজ চাঁলয়া যাইত। তবে তামিল দেশে অন্যকথা, সেখানে তো মান্দ্রাজ 
হইতেই আমাকে ইংরেজী বন্তৃতা কারতে হয়। আম যাহা কিছ; বাঁলতাম 
তাহার প্রত্যেক বাক্যের অনুবাদ স্থানীয় কোন ভদ্রলোক করিয়া দিতেন। 

মহাত্মা গান্ধীর অন:প্রেরণাতে দক্ষিণ ভারতে হিন্দী প্রচারের কাজ 
১৯১৮ সাল হইতেই চাঁলতেছিল। তাঁমল দেশেই হাজার হাজার স্ত্রী- 
পুরুষ হিন্দী বালতে ও বুঝিতে পাঁরিতেন। কোন বড় শহরে গেলে 
হন্দণ প্রচারকের সঙ্গে দেখা হইত। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেখানকারই 
লোক, হিন্দী শিখিয়া লইয়াছে; কেহ কেহ উত্তর ভারতের লোক, বহার 
অথবা যাক্তপ্রদেশ হইতে আসিয়া এই কাজে লাঁগিয়াছে। হিন্দীর প্রাতি, 
স্থানীয় লোকদের প্রেম ও শ্রদ্ধা বর্ণনা করা যায় না। 'হন্দী প্রচারের কাজ 
বশেষ কাঁরয়া লেখাপড়া জানা লোকের মধ্যেই বোশ হইত। পুরুষদের 
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যেমন উৎসাহ, স্বীলোকদেরও তেমনই। বালক ও বৃদ্ধ, স্তী ও পুরুষ, 
একসঙ্গে হিন্দী পাঠশালায় শিক্ষা পাইত। আর একবার দাক্ষণে গিয়া 
দেখিলাম, একই সভায় পিতা ও পুত্র, মাতা ও কন্যা হিন্দী পরীক্ষা পাশের 
প্রমাণ-পন্ন একসঙ্গেই পাইতেছে। এই কার্যপদ্ধীতি এখনও চাল আছে। 
লক্ষ লক্ষ লোক 'হন্দীর জ্ঞান পাইয়াছে। তাহা হইলেও 'হন্দীতে বন্তৃতা 
দেওয়া এ পযন্তি সম্ভব হয় নাই; কারণ হাজার হাজার উপাঁস্থত লোকের 
মধ্যে হিন্দী বুঝতে পারে এমন লোকের সংখ্যা খুব কমই হইত। 'হন্দী 
জানে এরকম লোকের চেয়ে ইংরেজী জানে এরকম লোকের সংখ্যা কোথাও 
কোথাও বোঁশ হইত, তাহা হইলেও উপাঁস্থত জনতার তুলনায় তাহাদের 
সংখ্যা খুবই কম ছিল। এইজন্য আম ইংরেজীতেই বাল বা িন্দীতেই বাল, 
সভায় উপাঁস্থত শতকরা নব্বইজন লোক না বুঁঝত 'হন্দী, না বুঝিত 

হইত । 

মান্দ্রাজের মত বড় শহরে ইংরেজী জানা লোকের সংখ্যা গাঁয়ের 
অপেক্ষা অনেক বোঁশ হইত কিন্তু সেখানেও ইংরেজী বন্তৃতা বাঁঝবার 
লোক সংখায় অল্পই হইবে। 

হিন্দী জানা লোক, সংখ্যায় সামান্য ইংরেজী জানা লোকের সমানও 
ছিল না। কিন্তু ইহার চাইতে ইংরেজীতে বন্তৃতা দেওয়ার বড় কারণ ছিল 
এই যে ইংরেজী হইতে আমলে অন্বাদ করিবার লোক সহজে সব জায়গায় 
পাওয়া যাইত; কিন্তু হিন্দী হইতে তাঁমলে অনুবাদ কারবার লোক পাওয়া 
কঠিন হইত। এইজন্য আমাকে তামল ও কেরল দেশে বোশর ভাগ 
ইংরেজীতেই বন্তৃতা কাঁরতে হয়। অনেকাঁদন হইতে ইংরেজী বোঁশ বাঁলবার 
অভ্যাস চাঁলয়া গিয়াঁছল; 'কন্তু দুইশচাঁরিটি সভায় বাঁলবার পরেই আবার 
মূখ খুলিয়া গেল, এবং ভালভাবে বন্তৃতা কাঁরতে পাঁরলাম। 

আর একাঁট বিষয়ের এখানে উল্লেখ করিলে ভাল হয়। মান্দ্রাজে 
ণহন্দ্, নামে ইংরেজী দৌনক সংবাদপন্র বহ্ঁদনের ও প্রাতিষ্ঠাপন্ন। ইহার 
খুব বোঁশ 'বাক্র। ছাপা ইত্যাঁদও খুব সুন্দর। সম্পাদক ও সমাচার 
সংগ্রহও খুবই ভাল। ভারতবর্ষের ইংরেজীতে ছাপা ভারতীয় সমস্ত 
সংবাদপত্রের মধ্যে ইহাকে সবচেয়ে ভাল বললে আঁতশয়োন্তি হইবে না। 
আম সেখানে একথার সত্যতা সম্পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পাঁরলাম। 
যে-দিন ম্যন্দ্রাজে পেশীছিলাম সে-ীদন তো স্টেশনে সকলে অভ্যর্থনা করিল। 
সেখানে এক ছোট-খাটো সভা হইয়া গেল- ছোট-খাটো, অর্থাৎ সমুদ্রের ধারে 

«যে-সব সভা হয় তাহাদের তুলনায়। তব সেখানে হাজার হাজার লোক 
উপাস্থত 'ছিল। আমাকে সেখানে সসম্মানে নামাইয়া লইয়া গেল। 
সেখানেই আমাকে সে-প্রদেশে সর্বপ্রথম কিছ? বাঁলতে হইল। সেখান 
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হইতে মিছিল বাঁহর হইয়া শহরের কয়েক অংশ দিয়া ঘ্ারয়া মৈলাপরে 
গেল। সেখানে আমার থাকবার কথা ছিল। পথে পাঁড়ল ণহন্দু'র 
অফিস। মাছল যখন "হন্দ7 আঁফসের সামনে পেপীছিল, পহন্দুর এক 
সংখ্যা, যাহা তখনকার দনে সন্ধ্যাবেলায় বাহর হইত, আমার হাতে দেওয়া 
হইল। তাহাতে স্টেশনের অভ্যর্থনা বর্ণনা, সেখানকার দৃশ্যের চিন্র এবং 
নিজের বন্তৃতাও দেখিতে পাইলাম। যেখানে যেখানে যাই, শহন্দু'র সংবাদ- 
দাতাকে উপাা্থত দৌখতে পাইতাম। সে আমার সম্পূর্ণ বন্তৃতা, যাহা 
ইংরেজনীতেই হইত, পুরাপ্ার নিজেদের পাত্রকায় 1লাখয়া পাঠাইত। এই 
প্রকারে তামিল ও কেরল প্রদেশে আমার বন্তৃতার যের্প পুরা ও ভাল 
রিপোর্ট ছাপা হয় আর কোথাও সেইরূপ হয় নাই। পহন্দর সংবাদদাতা 
সর্বত্র থাঁকত। কোনও সংবাদদাতা আমার সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলে ঘদারয়া 
বেড়াইত, এমন নয়। স্থানীয় সংবাদদাতাও দ্রুতাঁলাঁপ (91101110200) 
জানত, ইংরেজীর ভাল জ্ঞান ছিল। আর নিজের কাজে এতখাঁনি তৎপর 
ছিল যে মান্দ্রাজ হইতে কাহারও আমার সঙ্গে ঘ্ারবার প্রয়োজন হয় নাই। 

যেখানে যেখানে িয়াছলাম সব জায়গার নাম দেওয়া তো কাঁঠন। 
ঘাঁদ বাল যে সমস্ত প্রদেশে এমন খুব কম তালুক বা শহর আছে যেখানে 
আমি যাই নাই, আর এক তালুক হইতে অন্য তালুকের পথে এমন খুব 
কমই প্রধান স্থান আছে যেখানে আম অনেকক্ষণ থাঁম নাই, তাহা হইলে 
বোঁশ বলা হইবে না। এই ভ্রমণেও প্রায় সমস্ত রাস্তা মোটরেই কাটল। 
কোথাও কোথাও এমন হইল. যে এক রাস্তার উপর দুইবার যাইতে হইল। 
তখন একদিক 'দিয়া রেলে চাঁড়য়া ঘুরিয়াছ। 

উপরে বাঁলয়াছ যে মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণ-অন্রাঙ্গণের ঝগড়া, খাঁনকটা উত্তর 
ভারতে হন্দু-মুসলমানের অথবা 1বহারে বাগ্গালন-বিহারীর ঝগড়ার মতো । 
জাস্টিস পার্ট অন্রাহ্মণের দল। সেখানে আঁম যাওয়ার এক বংসর পৃকেই 
উহা কেন্দ্রীয় পরিষদের নিবচিনে কংগ্রেসের নিকট হারিয়াছল। কিন্তু তাহার 
প্রভাব তো এখনও অনেক 'কছ বাঁক ছিল। এইজন্য কোথাও কোথাও এই 
ভাবের কথাবাতাঁ চলিত যে লোকে মনে করিত কংগ্রেস বূঝি ব্রাহ্মণদের 
প্রতিষ্ঞান। আম কত জায়গায় পাঁরজ্কার বাঁলয়া "দয়াছ, কংগ্রেসে সকলের 
জন্য স্থান আছে, আজও ওয়ার্কং কর্মিটিতে অনেক অকব্রাহ্গণ আছেন। 
উদাহরণস্বরূপ মহাত্মা গান্ধী, সদরি বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালনশ 
ও নিজের নামও করিলাম। দেখিয়াছি, যে কারণেই হউক এই ধ্রনের 
প্রচারের খারাপ ফল হইল এই যে, কংগ্রেসের মত প্রাতিষ্ঞানও লোকের মধ্যে 
সন্দেহস্থল হইয়াছে। রি 

কিন্তু ইহার চেয়েও মজার জিনিস কোথাও কোথাও নজরে পাঁড়ল। 
ওদেশে একদল অন্রাহ্মণ দাঁড়াইয়াছিল, নিজেদের তাঁহারা স্বাঁভমানী (5617 
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[659০0018) দল বাঁলত। কোথাও কোথাও অভ্যর্থ নার সময়ে সেই দলের 
তরফ হইতে কালো পতাকা দেখাইত, আর "গো ব্যাক, ণফরিয়া যাও, বাঁলয়া 
চিংকার করিত। কিন্তু এই দল সংখ্যায় এতই কম ছিল যে তাহাতে আর 
কোনও ফল হইত না, শুধু কৌতুকেরই সৃষ্ট হইত। মনে আছে, এক 
সভায় কয়েকজন লোক মিলিয়া 'গো ব্যাক' চিৎকার কাঁরয়া গোল করিতে- 
ছিল। আম হাসিয়া সবাইকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কয়জন লোক চায় 
যে আম ফিরিয়া যাই, আর কয়জনই বা চায় যে আম না যাই। লোকেরা 
হাত উঠাইয়া ?ানজের নিজের মত জানাইলে পাঁরজ্কার বোঝা গেল: যে, 
যাহারা 'গো ব্যাক' বাঁলয়া চিৎকার কারতোছল তাহাদের সংখ্যা বড়ই কম। 
আম এই প্রশ্ন দিয়া বন্তৃতা শুরু; করিলাম__ এতজন লোক চান যে আম না 
যাই, আর এই কয়জন লোক চান যে আম যাই; এই অবস্থায় আম কি 
করিব? আম জিজ্ঞাসা করিতেই সমস্ত সভায় হাঁসর রোল উাঠল। 
লোকে এত হাঁসতে আরম্ভ করিল যে যাহারা বালতোছল 'গো ব্যাক' 
তাহারাও হাস সামলাইতে পারল না, তাহারাও এই হাঁসতে যোগ দল। 

ইহার পর শান্তিতে সভা হইল। 
অন্য এক জায়গায় রাত্রে সভা হইতোঁছল। কয়েকজন গোল কাঁরতে 

আরম্ভ করিল। প্রকাণ্ড সভা, আম যেখানে 'ছলাম, গোলমালের শব্দ 
সে-পর্যন্ত আসতে'ছল না। 'কল্তু সেখানকার লোকেরা তাহাতে আঁস্থর 
হইল। পুলিশের লোকেরাও চটিয়া গেল। যাহারা গোলমাল কাঁরতে- 
ছিল তাহাদের সংখ্যা বড় কম। পুলিশের লোকেরা তাহাদের ধাঁরয়া লইয়া 
'িকটের এক বাঁড়তে তাহাদের বন্ধ করিয়া রাখল। যতক্ষণ সভা চাঁলতে- 
ছিল ততক্ষণ ইহাদের বন্ধ করিয়াই রাখিল। পরে আম এ-সংবাদ 
পাইলাম। তবে আমি দেখিতাম যে যাহারা কালো ঝাণ্ডা দেখাইবার জন্য 
আসিত তাহারাও খাঁনকক্ষণ ধাঁরয়া হৈ চৈ কাঁয়া বন্তৃতা হইতে আরম্ভ 
কারলে চুপ করিয়া যাইত এবং মন দয়া বন্তৃতা শুঁনত। মাঝে মাঝে, 
[বিশেষ কাঁরয়া 'মাঁছল ও অভ্যর্থনার সময়েই, তাহারা শান্ত ক্ষয় কারত, 
আমার বন্তৃতার সময়ে নয়। | 

তাঁমলনাড, কেরল ও অল্প প্রদেশে খুব জোর অভ্যর্থনা হইয়াছিল। 
প্রচার কার্যও হইয়াছিল যথেম্ট। সভার শেষে অন্ধ প্রদেশে আসিলাম। 
সেখানে নৃতনত্বের মধ্যে আমার ভ্রমণের সময় সর্বদা হিন্দী প্রচার সভার 
শ্রীযুন্ত সত্যনারায়ণ সঙ্গে ছিলেন। 1তনি অন্ধদেশের আঁধবাসী! কিন্তু 
তাঁহার 'হন্দী জ্ঞান এত ভাল ছিল যে তিনি বন্তৃতা দিতে আরম্ভ কাঁরলে 
কোনও হিন্দী ভাষীর সন্দেহই হইত না যে তানি 'হন্দী ভাষা নন। এই- 
জন্ম সেখানে আমার বন্তুতার ভাষান্তরের প্রশ্ন খ'ব সহজেই সমাধান হইয়া 
গেল। তামিল অপেক্ষা অঞ্র প্রদেশে হিন্দী প্রচার হইয়াছলও বোঁশ। 
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এখানে আঁম ইহাও দৌখয়াছিলাম যে অনেক জায়গায় লোকে আমার 
বন্তৃতা হিন্দীতেই শুনিতে চায়। তাই অন্ধ্রদেশে কয়েক জায়গা বাদ "দয়া 
আম হিন্দীতেই সব বন্তৃতা কার। সত্যনারায়ণজীর মত অনুবাদক 
সঙ্গে ছিলেন। যতদূর বুিতে পারতাম, আমার বন্তব্য বিষয় তান খ্ব 
সুন্দরভাবে তেলুগুতে অনুবাদ কারয়া বুঝাইয়া দিতেন। ব্যাপারটা হইত 
এই যে সেখানেও শতকরা নব্বইজন এমন থাঁকত যাহারা না জানিত 'হন্দশ 
না জানিত ইংরেজী; আম ইংরেজীতেই বাল আর 'হন্দীতেই বাঁল, সর্বদাই 
তাহাদের তেলুগ্ অনুবাদের জন্য অপেক্ষা কারতে হইত। তাঁমলনাডেও 
এই অবস্থা ছিল। কিন্তু অন্ধে যে সামান্য কয়েকজন ইংরেজী-জানা লোক 
থাঁকিত, তাহারাও হয় হিন্দী বুঝিয়া লইত, অথবা তেলুগ্ অনুবাদের 
জন্য অপেক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত থাঁকত। তাঁমলনাডে ইংরেজী-জানা 
লোক এতক্ষণ সবর করিতে পারত না। 

এই ভ্রমণ হইতে বুঝিতে পারলাম, হিন্দণ প্রচার সভা কত বড় কাজ 
কাঁরয়াছে, সে কাজ রান্ট্রগঠনে কতখানি সাহায্য কয়াছে, ভবিষ্যতেই বা 
কতখানি সাহায্য কীরবে। আরও একটা কথা দোঁখতে পাইলাম । যেখানেই 
গিয়াছি, অল্প যে কয়েকজন মুসলমান আঁসিত, তাহাদের মধ্যে অনেকে 
টুটা-ফুটা হিন্দী কিছু না কিছু বুঝিতে পাঁরত। তাহাদের ভাষা তো 
নিশ্চয় সেই জায়গারই ভাষা হইবে, কিন্তু জাঁন না ক উপায়ে তাহারা 
এমন কিছ; কিছ কথা বুঁঝত ঘাহা আম বুঝিতাম। তাহা না হইত শুদ্ধ 
হিন্দী, না হইত ফারসী-মিশানো শুদ্ধ উর্দূ। তাহা তো হইত এমন এক 
সরল ভাষা যাহা প্রত্যেক হিন্দীভাষী বুঝিতে পারে। এই ভাষাকে 
সেখানকার লোকে “মুসলমান” বাঁলত। ইহা হইতে অনূমান হয় যে 
মুসলমানেরাই ইহা উত্তর ভারত হইতে এীদকে লইয়া গিয়াছিল। 

তামিলনাড ভ্রমণে আমি দুইটি স্থানের উল্লেখ প্রয়োজন বলিয়া মনে 
কাঁর। আম যখন তিরুবশ্লমলয়ে পেশছিলাম, তখন জানলাম রমণ মহার্ষ 
এখানে বাস করেন। যান্নার ক্রম এত কড়া ছিল যে সেখানে বাস করিতে 
পারিলাম না, কয়েক মানিটের জন্য তাঁহাকে দর্শনমান্ন কারলাম। কিন্তু 
ইচ্ছা হইল যে সম্ভব হইলে কখনও গিয়া ভাল কাঁরয়া দর্শন কাঁরব। 
কয়েক 'দন পরে শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারও আমাকে সেখানে যাইবার 
পরামর্শ দেন। তিনি নিজে সেখানে কয়েকবার গিয়াঁছলেন, আর তাঁহার 
মনে খুব ভাল ধারণা হইয়াছিল। এইজন্য কয়েক বংসর পরে একবার -শেঠ 
যমুনালালজশীর সঙ্গে আম সেখানে গিয়াছিলাম। কয়েক দিন থাঁকয়া 
মহার্ষকে দর্শন কারলাম। আর একাঁট স্থান ঘাহার উল্লেখ কারতে চাই 
তাহা হইল চিদম্বরমূ। এখানে অল্নামলয় বিশ্বাবদ্যালয় রাজা অল্নামলয় 
চেয়ারের দানে নিার্মত হইয়াছে। তখনকার "দিনে শ্রীষ্ত শ্রীনিবাস শাস্তী 
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ছিলেন এখানকার ভাইস-্যানসেলর। তিনি আমাকে লেখেন যে আঁম 
যখন সেখানে যাইব তখন যেন তাঁহারই বাঁড়তে ডাঠ। একথা আমার 
খুব ভাল লাঁগয়াছিল। আম দুই 'দিন তাঁহার আঁতাঁথ ছলাম। 
এমনিতেই তো শাম্নীজীর সঙ্গে আমার পূর্বের পারচয় ছল; তাঁহার 
সঙ্গে দূই-এক দিন থাকার সুযোগ কিন্তু এই প্রথম। ফলে তাঁহার প্রাত 
আমার শ্রদ্ধা আরও বাঁড়য়া গেল। 

কেরল প্রদেশে আমি কোঁচনেও গেলাম। সেখানে তাতাপুরমে তেলের 
বড় কারখানা দোখলাম। শকন্তু '্রবাঙ্কুর রাজ্যের দুই-একাঁটি স্থানই 
দৌখতে পাঁরলাম। এক তো কন্যাকুমারী। সেখানে গিয়া কিছ? সময় 
কাটাইলাম। ভারতবর্ষের সবচেয়ে দক্ষিণের অন্তরীপ, যেখানে বগ্গোপ- 
সাগর ও আরবসাগর 1মাশিয়াছে, সেখানে আছে ভারতবর্ষের পক্ষে ও 
পৃথিবীর পক্ষে এক বিশেষ মাহাত্্য। লোকে চেষ্টা ভারতবষে র 
মানচিত্রের উপর ভারতমাতাকে এক পে সুন্দরভাবে দেখাইতে; চিত্রে 
মাতার চরণ পড়ে এখানটায়। শুনিয়াছ, যখন স্বামী বিবেকানন্দ এই 
জায়গায় আসিয়া মাতার চরণে এখানকার শেষ প্রন্ততর খণ্ড দেখলেন, যে 
চরণ সমদদ্র সর্বদা নিজের ঢেউ দিয়া ধোয়াইয়া যাইতেছে, তখন তান স্বতই 
সেখানে সাম্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মায়ের চরণে পাঁড়য়া গেলেন। এ স্থানে 
আমার চিন্তাও খাঁনকটা এ ধরনেরই হইল। আবার "যখন আম পাঁড়লাম 
যে কন্যাকুমারীর সামনে দাঁক্ষণে দাক্ষণ মেরু পর্যন্ত অন্য কোনও দ্বীপ বা 
জমির টুকরা পাওয়া যায় না, তখন এই চিন্তা আরও দ্ঢ় হইল যে প্রকীত 
এখানে পৃথবীকে এক প্রকার শেষ করিয়া দয়াছে। জাঁম উত্তর মের 
হইতে সাইবারয়া, চীন, তব্বত, 'হমালয় হইয়া ভারতবর্ষ পার হইয়া এই 
কন্যাকুমারী পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। সেখানেই তাহার শেষ হইয়া 
যাইতেছে। তাহার দক্ষিণে শুধু জল আর জল, একেবারে দাক্ষণমের্ 
পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। উহা সত্যই আমাদের পক্ষে এক আত স্যন্দর, 
মনোহর, পবিব স্থান, এস্থান দেখিয়া কোনও ভারতবাসাঁ ভারতবর্ষের 
একতা ও একসূত্রতা ভুলিতে পারে না। 

কন্যাকুমারী হইতে উত্তরে প্রায় জগল্লাথপ;রী পর্যন্ত বরাবর মোটরে 
কাঁরয়া ঘ্াঁরয়াছি। এই তো হইল ভারতবর্ষের পূবাংশে সমদ্রের ধারে 
ধারে ভ্রমণ। এর্পে, পশ্চিম তাঁরেও কর্ণটিক ও মহারাল্্র ভ্রমণে, বাঙ্গালোর 
হইতে আরম্ভ কাঁরিয়া গুজরাত পর্যন্ত মোটরে ঘুরিয়া আসিয়াছ। মাঝের 
শহরগুলিতেও সেখানকার প্রায় সব প্রধান প্রধান স্থান দেখিবার সুযোগ 
পাইয়াছলাম। অলপ সংখ্যক যে-সব স্থানে যাওয়া হয় নাই সে-সব স্থানে 
পরে গিয়াছিলাম। কেবল হায়দরাবাদের ভিতরের জায়গাগৃলি বাদে, বিদ্ধ্ের 

৷ দক্ষিণে সমগ্র ভারত এইভাবে পরাপ্যার ঘ্ুরিয়া আসিয়াছি। 



॥কংগ্লেসের স্বর্ণ জয়ন্তী ৫৫৬ 

কার্যক্রম এইভাবে প্রস্তৃত করা হইয়াছিল যে ডিসেম্বরের ২০/২১ 
তাঁরখ পরন্ত আম প্রায় তিন মাসে ভ্রমণ শেষ করিয়া ওয়ার্ধায় আসিয়া 
পেশছাইব, সেখান হইতে বোম্বাই যাইব, বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের জয়ন্তী 
পালনের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অন্ধপ্রদেশে সবচেয়ে পরে িশাখা- 
পত্তনে পেশীছিলাম। সেখান হইতে ট্রেণে চাঁড়য়া রায়পুরে আঁস। রায়পুরে, 
পাঁণ্ডত রাবশঙ্কর শুকরের আগ্রহে সেখানকার সেবা-সাঁমাতর উৎসবে যোগ 
[দিব বাঁলয়া প্রথম হইতেই কথা 'দিয়া রাঁখয়াঁছলাম। সেই উৎসব দৌঁখিয়া 
ওয়ার্ধা গিয়াছিলাম। ওয়াধয়ি দুই-একাঁদন থাকিয়া বোম্বাই চলিয়া গেলাম। 

কংগ্রেসের স্বর্ণ জয়ন্তী 

কংগ্রেস জয়ন্তী উপলক্ষে দেশব্যাপশ উৎসব পালনের ব্যবস্থা হইয়াঁছল। 
প্রধান উৎসব বোম্বাইয়ে ঠিক সেই জায়গায় হইবার কথা ছিল, যেখানে 
১৮৮৫ ডিসেম্বরে কংগ্রেসের প্রথম আঁধিবেশন হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের 
প্রাদৌশক কামাট এই উৎসবের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা কাঁরয়াছলেন। যখন 
বোম্বাই পেশছিলাম, তখন জানিতে পারলাম স্যর দনশাওয়াচা অত্যন্ত 

অস্স্থ। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যাহারা যোগ 'দিয়াছলেন তাঁহাদের 

মধ্যে তিনিই হয়তো একমান্র জীীবত ছিলেন। পাঁণ্ডত মদনমোহন 
মালব্জী হয়তো দুই-এক বৎসর পর হইতে কংগ্রেসে আসতে শুরু 

করেন। স্যর দিনশাওয়াচা শুধু সবচেয়ে পুরানো কংগ্লেসীই ছিলেন না, 
তখন জশীবিত কংগ্রেসের সভাপাঁতদের মধ্যেও সবচেয়ে বৃদ্ধ ছিলেন। এই- 

জন্য তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার আশনীবদি লইয়া উৎসবের আরস্ত করা 

কর্তব্য মনে কাঁরলাম। এদিকে কয়েক বংসর ধাঁরয়া কংগ্রেসের সঙ্গে 

তাঁহার সূগভশর মতভেদ হইয়া 'গিয়াছল। তান কংগ্রেস হইতে অনেক 
দূরে সাঁরয়া গিয়াছিলেন। তাহা হইলেও কংগ্রেসের হীতহা,সর সঙ্গে 

যাহার পাঁরচয় আছে এমন কোনও ভারতীয় তাঁহার সেবার কথা ভালতে 

পারে না। তাঁহার প্রায় অচেতন অবস্থায় আম তাঁহাকে দর্শন করিয়া- 

ছিলাম, কিন্তু ইহাও ছিল আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। 

জয়ন্তী উৎসব বোম্বাইয়ে সমারোহে সম্পন্ন হইল। ভারতবর্ষের প্রায় 

সমস্ত শহরে উহা খুব ধূমধামের সঙ্গে পালন করা হয়। লোকে আলো 

দিল, বড় বড় সভা করিল, কংগ্রেসের ইতিহাস লইয়া বন্তৃতা দল। এক 
বিশেষ বিবৃতি বাঁহর করা হইয়াছিল, উহা পাঁড়য়া সর্ঘঘ লোকদের 



৫২ আত্মকথা 

বোঝানো হইল। আম আর কোন জায়গার উৎসব তো দোঁখ নাই, তবে 
বর্ণনা পাঁড়য়াছি। পাটনায় 'ফারিবার পর পাটনায় যে-ভাবে উৎসব সম্পন্ন 
করা হইয়াছিল তাহা সঙ্গীদের নিকট শুনিতে পাইলাম। হয়তো ইহার 
পূর্বে এই ধরনের উৎসব কখনও সমস্ত দেশে লোকেরা এত উৎসাহ কাঁরয়া 
পালন করে নাই। সে বংসর ব্রিটশ সম্রাট পণম জজের রাজ্যের পণচশ 
বংসর পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার জন্য রজত জয়ন্তী পালন করা হয়। 
লোকের মনে হয়তো এমন একটা প্রাতযোগিতার ভাব 'ছিল যে কংগ্রেসের 
জয়ন্তীও জাঁকজমকে পালন. করা হউক । তাঁহাদের এই চন্তা উৎসব 
উপলক্ষে মুর্তি গ্রহণ করিয়াছিল। 

এবারকার ভ্রমণে আমার বন্তৃতার লক্ষ্য ও তাৎপর্য একই ছিল- কংগ্রেসের 
প্রাতষ্ঠানকে দৃঢ় কাঁরতে হইবে। যতদূর বাঁঝতে পারয়াছলাম, এই 
ভ্রমণের প্রভাব ভালই হইয়াঁছল; কারণ লোকের ইচ্ছা ছিল যে, 
১৯৩০--১৯৩৪-এর সত্যাগ্রহের পরে যখন গভর্ণমেণ্ট নিজেদের জ্ঞাতসারে 
কংগ্রেসকে খুব নিপীড়ন কাঁরয়াছিল তাহাদের ইহা দেখাইবার সুযোগ 
হয় যে তখনও কংগ্রেসের প্রাতি লোকের সেই প্রেম ও শ্রদ্ধা আছে। আম 
যতাঁদন সভাপাঁতি ছিলাম ততাঁদন এইভাবে খুব দৌড়ধাপ কাঁরয়া কাটাইলাম। 
আমার পূর্বে অন্য কোনও সভাপতি এত দণর্ঘ ভ্রমণ করিয়াছলেন কনা 
সন্দেহ। আমার পরেই পাণ্ডিত জওয়াহরলালজাী যখন দ্বিতীয় বার 
সভাপ'ত হইলেন, তখন তান এই ক্লমকে চালু রা'খিয়াঁছলেন। তাঁহার 
শারীরক শান্ত আধক ছিল বাঁলয়া তিনি ইহার চেয়েও বোশি ভ্রমণ কাঁরয়া- 
ছিলেন। 

১৯১২৯ ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসে স্থির হইয়াছিল যে কংগ্রেসের 
আঁধবেশন ফেরুয়াঁর বা মার্চে করা হইবে। এই প্রস্তাব অনুসারে করাচির 
আধবেশন ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে না হইয়া ১৯৩১-এর মার্চেই হইবার কথা 
ছিল। ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে সত্যাগ্রহ চাঁলতেছিল। এইজন্য তখন আঁধ- 
বেশন হইতে পারে নাই। কিন্তু নিয়ম মত উহা ১৯৩১-এর মার্চেই হইবার 
কথা ছিল, আর উহা করাচতে হইলও বটে। ১৯৩২-৩৩-এ সত্যাগ্রহের 
জন্য নিয়ামত আধবেশন হয় নাই। কিন্তু পুীলশের আজ্ঞার বিরুদ্ধে 
কাঁলকাতায় ও "দল্লীতে লাঁঠর ঘায়ের মধ্যে আঁধবেশন হইয়াছিল। ১৯৩৪- 
এ 'নার্দন্ট আঁধবেশন হইল, কিন্তু মার্চে নয়। কারণ কংগ্রেস তখন ছিল 
বে-আইনা প্রাতষ্ঠান। এই আধবেশন অক্টোবর মাসে বোম্বাইতে হইল। 
১৯৩৫-এর মার্চে যাঁদ আধবেশন হইত, তবে উহা পরবতরঁ আঁধবেশনের 
পাঁচ মাস পরেই ডাকিতে হইত। এইজন্য 'স্থর করা হইল যে ১৯৩৫-এর 
পরেই আঁধবেশন করা হইবে_১৯৩৬-এর ফেব্রুয়ার বা মার্চে। পাঁণ্ডত 
জওয়াহরলালজী বোম্বাই অধিবেশনের সময় জেলে ছিলেন। জেল হইতে 
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মান্ত পাইলে শ্রীমতী কমলা নেহরুর পাঁড়ার জন্য তানি তাঁহার কাছে 
ইউরোপে চলিয়া গেলেন। সেখানে কমলা দেবীর দেহান্ত হয়। পণ্ডিত 
জওয়াহরলালজীকেই কংগ্রেসের সভাপাঁত নিবচিন করা হইল। এইজন্য 
তান ফিরিয়া আসিলে, ও তাঁহার ফিরিয়া আসবার পর তান দেশের 
অবস্থা ব্যাঝয়া গেলেই আধবেশন হইতে পাঁরিত। এইজন্য দ্বিতীয় আঁধ- 
বেশন হইল ১৯৩৬-এর এপ্রলে লখনউএ। ১৯৩৫-এর শেষ পর্যন্ত আমি 
দ্রমণ ও জয়ন্তী উৎসবে ব্যস্ত ছিলাম। তাহার পর ঠান্ডা লাগিয়া খানিকটা 
অসুস্থও হইয়া পাঁড়লাম। ক: বিশ্রাম করিয়া লওয়াও প্রয়োজন ছিল। 
এইজন্য বোঁশ দীর্ঘ ভ্রমণ কাঁরতে পারি নাই। 

যেদন পাঁণ্ডত জওয়াহরলালজী ইউরোপ হইতে কমলা দেবীর 'ফুল' 
লইয়া উড়ো জাহাজ হইতে নামলেন, সে-দিন আম তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য 
প্রয়াগে গেলাম। উহা ছিল শোকের দিন; কারণ কমলা দেবীর মত িপৃণ- 
কমা ও দেশের প্রতি ভীন্তমতাঁ নারী খুব কমই দৌঁখতে পাওয়া যায়। 
ইহার পর তাঁহার বিদেশে মৃত্যু ও জওয়াহরলালজাঁর তাঁহার ভস্ম লইয়া 
ফারয়া আসা-সবই উত্তরোত্তর দঃখ বদ্ধ কারবার হেতু । নিবেণী 
সংগমে খুব সমারোহ কাঁরয়া তাঁহার আস্থীবস্জন করা হইল। ইহার 
পর হইতেই লখনউ কংগ্রেসের আয়োজন চাঁলতে লাগিল। 

জওয়াহরলালজীর সভাপাঁতত্ব লইয়া একটা গ্র“ন ডীওয়াছল। তখন 

পর্যন্ত কংগ্রেসের এক আলাখত নিয়ম মানা হইত যে, ষে-প্রদেশেই বাংসাঁরক 
আঁধবেশন হউক, সেই প্রদেশের লোক সভাপাতি হইতে পারিতেন না। 
জওয়াহরলালজী শুধ যুক্তপ্রদেশের লোক নহেন, সেখানকার প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কামাটর প্রধান বা সভাপাঁত, অন্ততঃ প্রধান কর্ম তো অবশ্যই 
ছলেন। এইজন্য কোনও কোনও লোক একটা কথা উঠাইল যে তান 
সভাপাঁত হইতে পারবেন কি না। কিন্তু গান্ধীজী রায় দিলেন, কংগ্রেসের 
গঠনতন্নে এমন কোনও কথা নাই, আর তাহার কোনও প্রয়োজনও নাই; 
এইজন্য পাণ্ডিতজীকে সভাপাঁত নিবচিন করায় কোন বাধা উপাস্থত হওয়া 
উচিত নয়। 
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লখনউ আধবেশনের পূর্বে ওয়াক কামাটর এক বৈঠক "দিল্লীতে হইয়া- 
ছিল, তাহাতে মহাত্মাজীও আসিয়াছিলেন। জওয়াহরলালজী অনেক দিন 
বাদে ফিরিয়া আঁসয়াছিলেন। 'বলাত যাওয়ার পূর্বেও অনেক দিন জেলে 
ছিলেন। এইজন্য তাঁহারও ইচ্ছা ছিল আর কথাটাও সংগত যে কংগ্রেসের 
আঁধবেশনের কিছ; পূর্বেই, ভাবী সভাপাঁত ওয়া্কং কমিটির সঙ্গে পার- 
চয় করেন এবং আঁধবেশনের আলেচ্য বিষয় লইয়াও মতের আদান-প্রদান 
করেন। জওয়াহরলালজীর মত প্রথম হইতেই সাম্যবাদের পক্ষে ছিল, আর 
ইউরোপ যাত্রার পরে তাঁহার মত আরও দ্ঢ় হইয়াছল। আমরা সকলে 
উহা বেশী বুঁঝতামও না, মানিতামও না। দেশে কংগ্রেসের ভিতরে সোস্যা- 
লিস্ট পার্টর জন্ম হইয়াই গিয়াঁছল। পাঁণ্ডতজা ঘাঁদও এ পাতে যোগ 
দেন নাই, তথাপি অনেক বিষয়ে একমত হওয়ার জন্য তাঁহার কথা এ 
পার্টর কথার সঙ্গে মিলিয়া যাইত। 'দিল্লার বৈঠকে দৌখিয়াছি, কতক- 
গল বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমাদের মতভেদ আছে। এই মতভেদ দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর দিক 'দয়া যতখাঁন, কার্যত ততখাঁন নহে। আমরা দুইজন যাঁদ 
কোনও কার্কক্রম লইয়া একমতও হইতাম, তাহা হইলে এ 'সদ্ধান্তে আমরা 
দুই ভিন্ন পথ দিয়া গিয়া পেপাঁছতাম। যাঁদ এক কথাই বালিতে চাঁহতাম 
তবে উহা বাঁলতাম দুই প্রকার ভাষায়। যাঁদ একই রাস্তায় চাঁলতে 
চাহিতাম, তাহা হইলে চাঁহতাম দুই প্রকার যানবাহনে চাঁড়তে। যাঁদ 
একই প্রস্তাব করিতে চাহিতাম, তাহা হইলে তাহার পৃথক পৃথক ভূমিকা 
রচনা করিতাম। এখানে এতটা ভুমকা করা প্রয়োজন; কারণ পরে গিয়া 
এঁ মতভেদ প্রকাশ পাইল, আর লখনউ কংগ্রেসে তো উহা সর্বপ্রকারে স্পন্ট 
হইয়া গেল। 

লখনউ আধিবেশনের কয়েক দিন পর্কে প্রয়াগে ওয়াং কমিটির বৈঠক 
হয়। আঁভিজ্ঞতায় দেখা 'গিয়াছিল যে ওয়ার্কং কামাঁটতে কংগ্রেসের জন্য 
প্রস্তাব প্রস্তুত কাঁরতে অনেকটা সময় লাঁগয়া যায়। শনরূতে তো আমরা 
টিলাভাবে কাজ করিতাম, ছোটখাটো কথা লইয়াও অনেক সময় লাগাইতাম; 
কিন্তু যখন বিষয় নিবাচনী সাঁমাতির বৈঠকের সময় আসিয়া যাইত তখন 
তাহার জন্য তাড়াতাঁড় প্রস্তাব রচনা করিতে হইত। ফলে সময়মত সকল 
প্রস্তাব তৈয়ার হইতে পারত না, অথবা ঠিক সময়ে ছাঁপয়া সদস্যদের 
মধ্যে বিলি করা যাইত না, এবং তাঁহাদের এবিষয়ে আঁভযোগ থাকিয়াই 
ঘাইত। তাই লখনউ কংগ্রেসের কিছ পূর্বে ভাবা গিয়াছিল যে ওয়ার্কিং 
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কামাটির বৈঠক কিছু পূর্বেই হউক, এবং প্রস্তাবগুূলি প্রস্তুত করিয়া প্রকাশিত 
করা ঘাক, অথবা ছাপাইয়া লওয়া হউক, যাহাতে বিষয়-নিব্চনী সভায় 
তাড়াতাঁড় না কাঁরতে হয়। অবশ্য যাঁদ কোনও নূতন কথা ওঠে অথবা 
এমন কোনও বিষয় উপস্থিত হয় যাহা লইয়া আলোচনা করা প্রয়োজন, 
তাহা হইলে তখনও উহা লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে । তাই, যাঁদও 
নিয়মাবলীর মধ্যে এমন কোনও কথা ছিল না, তথাঁপ এই বৈঠক কয়েক 
দিন পৃবেই করা হইয়াছিল। সেখানেই কছ কিছ: প্রস্তাব তৈরী করা 
হইল, আর কছ; রাখিয়া দেওয়া হইল লখনউ-এর জন্য। 

উপরে তো বালয়াছ, লখনউ আঁধবেশনে মতভেদ 'ছিল। যাঁদ কেহ 
একথা জিজ্ঞাসা করে যে কোন বিষয়ে মতভেদ, তাহা হইলে হয়তো সোঁদক 
'দিয়া তাহার উত্তর দেওয়া কাঁঠন; কিন্তু উপরে যেমন বাঁলয়াছ, মতভেদ 
বেশির ভাগ ছিল দৃম্টিভঙ্গীর। বলা হইয়াছে যে বোম্বাই কংগ্রেসের 
সময়ে শাসন-সংস্কার সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রস্তাব জানা গিয়াছিল, 
যাঁদও এখন তাহা পুরাপীর আইন করা হয় নাই, 'বাঁধবদ্ধ হয় নাই। 
বোম্বাই কংগ্রেস তাহা নামঞ্জুর কারয়া 'দিয়াছল, গ্রহণ করে নাই। দক্ষিণ 
ভারত ভ্রমণের সময়ে আমাকে ইহা লইয়া প্রশন করা হইত-বশেষত নূতন 
শাসন অনুসারে কংগ্রেস মান্তিত্ব গ্রহণ কাঁরবে কি না। কংগ্রেসের মধ্যে এক 
দল গাঁড়য়া উঠিয়াছিল যাঁহারা বাঁলত কংগ্রেসের মান্দিত্ব গ্রহণ করা চাই; 
অন্য দল ছিল ইহার বিরুদ্ধে। সোস্যালিস্টেরাই ছিল ?বরোধী দলে সব- 
চেয়ে মুখর । কংগ্রেস যাঁদও শাসন-যন্ নামঞ্জুর কাঁরয়া দিয়াঁছল তথাঁপ 
সেই অস্বীকারকে কিভাবে প্রকাশ কাঁরবে তাহা স্থির করে নাই। কংগ্রেস 
অস্বীকার করিল বাঁলয়া সেই আইন তো বন্ধ হইল না। এইজন্য, সেই 
আইন অনুসারে যে নির্চন হইবে তাহাতে কংগ্রেস যোগ দিবে কি না 
সেই ভাবে নিরব্চিন বজ্ন কারবে, যেভাবে ১৯২০ সালের নিবচিন 
বর্জন কাঁরয়াঁছল ? যাঁদ 'নির্বাচনে যোগ দেয় তাহা হইলে 'নরবচিনের পরে 
কি কারবে? যাঁদ কংগ্রেসের ভোটাধক্য হয়, তবে সে অবস্থায় কংগ্রেস 
নিজে মল্তিদল না গাঁড়য়া অন্য কাহাকেও মান্তিত্ব লইতে দিবে না কি? 
অথবা, অন্য কোনও প্রকারে বিরোধী নীতির সাহায্যে এ শাসনতন্ত্কে ব্র্থ 
কারবে? তাহার নীতি সফল হইবে কি না তাহা বোঁশর ভাগ 'নভর 
করিত তাহার সভ্যদের ভোটে 'জাতিয়া নির্বাচিত হইলে; এইজন্য নিবচিনের 
পূর্বে কোনও স্থিররূপে মীমাংসা করা সম্ভবও ছিল না উচিতও হইত 
না। তাই আমাকে কেহ প্রশ্ন কারলে আমাকে ইহাই বাঁলতে হইত যে 
কংগ্রেস এই শাসনবিধান নামঞ্জুর করিয়া দিয়াছে, কিন্তু সে-নামঞ্জরী 
কিভাবে কার্যে পরিণত হইবে তাহা এখনও ঠিক হয় নাই, সময় আসলেই 
স্থির করা যাইবে। লোকে এই উত্তরের নানাপ্রকার অর্থ বাহর করিত। 



৫৫৬ আত্মকথা 

কিন্তু কথা তো ইহাই ছিল যে কংগ্রেস এপর্যন্ত ইহার চেয়ে বৌশ কিছ. 
স্থির করে নাই। ঘাঁদ আম সভাপাতিরূপে দিছ বাঁলয়া দিতাম তাহা 
হইলে এখন হইতে নজেদের মধ্যে মতভেদ ইহা লইয়া রূপ ধারণ কারত-- 
দিন-রাত ইহা লইয়াই তর্ক চাঁলত। 

আর একটি প্রশ্ন সম্বন্ধে মতান্তর মৃূলগত না হইলেও তাহা যখন- 
তখন সামনে আঁসয়া উপাস্থত হইত। ইউরোপে যুদ্ধের বাতাবরণ সৃষ্টি 
হইয়া গিয়াছিল। ইতালি আঁবাঁসাঁনয়া আকুমণ কাঁরয়া তাহা দখল কারবার 
চেম্টা আরম্ভ কাঁরয়া দিয়াছিল। ইংলণ্ড উপর হইতে হয়তো ইতাঁলর. এ 
কার্যকলাপ অপছন্দ করে বাঁলয়া বাঁলত, অথবা ইংলশ্ডের কেহ কেহ ইহার 
নিন্দা করিত। কিন্তু সত্য সত্যই এই কথা লইয়া সে ইতালির সঙ্গে ঝগড়া 
কাঁরতে যায় নাই। রাস্ট্রসংঘ আঁবাঁসানয়ার প্রাত সহানুভূতি দেখাইল, 
কিন্তু তাহার বোশ কিছ কাঁরিল না। িছ-কাল ধাঁরয়া ইংলণ্ড ইতালির 
উপর অর্থনোৌতিক চাপ দিতেও চেস্টা করে, কিন্তু তাহাও এমন কিছু নয়। 
ভারতবর্ষ কোনও ঘুদ্ধে ইংরাজের সাহায্য কারবে না এরূপ কোন প্রস্তাব 
আমরা গ্রহণ কার, এবং সঙ্গে সঙ্গে আঁবাঁসনিয়ার প্রাতি সহান্ভাতিও 
দেখাই, আমাদের কংগ্রেসের সোস্যাঁলস্টরা তাহাই চাহতেছিল। 'নপীড়িত 
দেশের সাঁহত সহাননভূতির প্রশ্ন যতদুর চলে. তাহার মধ্যে কোন প্রকারের 
মতভেদ ছিল না; কিন্তু অন্য দিক দয়া এই প্রকার আন্তজাতিক বিষয়ে 
নিজের মত দয়া দেওয়া আঁম কংগ্রেসের পক্ষে অসঞ্গত মনে করিয়াছলাম। 
কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে আম 'ব্রাটশ সরকারকে যদ্ধে সাহায্য কারবার 
পক্ষে ছিলাম। এইজন্য যাঁদ এইর্প বিষয়ে কোন প্রস্তাব 'লাখিতে হইত, 
তাহা হইলে আম শুধু সহানুভূতির কথাই 'লাঁখতাম। কিন্তু অন্য 
পক্ষের লোকেরা সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বিরোধী মতও দেখাইতে 
চাহত। 

যাহা হউক, পণ্ডিত জওয়াহরলালজীর মত আমাদের মতের সঙ্গে 
মালত না। কিন্তু আন্তজাতিক বিষয়ে আমরা স্বীকার কাঁরতাম যে তান 
আমাদের চেয়ে অনেক বোঁশ জানতেন ও তাঁহার মতামতকে আমরা খুব 
মূল্য দিতাম। এইজন্য তাঁহারই কথা মাঁনয়া লইতাম। মাল্িত্ব গ্রহণের 
সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত স্পম্ট 'ছল। 'তাঁন মান্তিত্বে কংগ্রেসের যোগদান 
পছন্দ কাঁরতেন না। আমরা এ পধযন্তি নিজেদের মত "স্থির কার নাই। 
যে পষন্তি আমাদের সংখ্যা ও শান্ত ঠিক ঠিক বুঝিতে না পাঁর সে পর্যন্ত 
আমরা সত্য সত্যই এ প্রশন উঠাইতে চাহ নাই। জওয়াহরলালজনী নিজের 
মত প্রকাশ কারয়া দিলেন-_যাঁদও সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিলেন যে উহা 
তাঁহার 'নজের ব্যান্তুগত মত, কংগ্রেস এ পর্যন্ত কিছ: 'স্থর করে নাই। 

কোন্ কথা লইয়া লখনউয়ে মতভেদ হইল, আজ তাহা বলা ম:স্কিল। 



লখনউ-কংগ্রেস ৫৫৭ 

কিন্তু একথা ঠিক যে কতকগ্ীল ব্যাপারে মতভেদ হয় আর কাঁমাঁটিতে 
কয়েকাট বিষয়ে আমাদের পক্ষে ভোট হয়। কিন্তু উপরে যেমন বালয়াছি, 
সে-সব কিছ, মূলগত কথা নয়। যাহার জন্য আমাদের উভয় পক্ষের পৃথক 
হইয়া যাওয়া আনবার্য ছিল- যেমন গয়ায় স্বরাজ্য পার্ট ও অপাঁরবর্তন- 
বাদীদের (0০-০090861) হইয়াছিল। 'বশেষ কাঁরয়া কার্যক্রমে কোনও 
মূলগত ভেদ ছিল না। আমরা জওয়াহরলালজীর. কার্যদক্ষতা, ত্যাগ, 
পারশ্রম ও চিন্তার গভীরতা দোখয়া লঙ্জা পাইতাম, তাঁহার নিকট হইতে 
পৃথক হইয়া যাওয়া আমরা কখনও কোনও প্রকারেই পছন্দ কারতাম না। 
তিনিও মনে করতেন, প্রদেশের মধ্যে কাজ করিবার পক্ষে ও প্রভাব স্থাপন 
করিবার পক্ষে হয়তো আমরা বোঁশ প্রবল। সেই জন্য ?তানও আমাদের 
পৃথক কারয়া দতে বা আমাদের হইতে পৃথক হইতে চাঁহতেন না। 
কথাটা ছিল এই যে, দুই পক্ষ পরস্পরকে পুরাপাঁর সম্মানের চোখে 
দেখতেন, জানিতেন যে নিজেদের মধ্যে ভেদ হওয়া দেশের পক্ষে হতকর 
হইবে না। হয়তো আমরা বুঝিয়াছলাম যে একে অন্যের ত্রুটি পূরণ 
কারতেছি। আমরা ইহাও বু'ঝতাম যে আমাদের মধ্যে যতই মতান্তর 
হউক আমরা যে পরস্পর হইতে 'বাচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়ব ইহা দেশ বরদাস্ত 
কারবে না। আম এক জায়গায় কত কথাই না বাঁলয়া ফোললাম! ইহা 
হইতে কেহ যেন মনে না করেন, তখন দুইাঁট দল দানা বাঁধয়াছল। 
চিন্তাধারা দুইটি ছিল মান্রকেহ কাহাকেও দলভুত্ত করে নাই, নতন 
মতান্তর তখনও এমন তীব্র হয় নাই যে আমাদের পক্ষে পৃথক হওয়ার 
কথা উঠে। এক 'দক দয়া এই চিন্তার পার্থক্যের ধারা ভিতরে ভিতরে 
তখন হইতে আজ পর্যন্ত চাঁলয়া আসতেছে । গান্ধীজী অবশ্য সে-সময়ে 
লখনউ কংগ্রেসে আসয়াছলেন তো, কিন্তু তিনি এই তর্কে বৌশ যোগ 
দেন নাই, আমরা যাহা কিছু করিয়াছলাম নিজের বুদ্ধি অনুসারেই 
কাঁরয়াছিলাম। পরে যখন এই জগদ্ব্যাপী মহাসমর বাধিল, তখন নানা 
[বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গেও যে মতভেদ আছে তাহা জানা গেল। 

কংগ্রেসের পরে যখন ওয়ারক্কং কমিটি গঠন কারবার সময় আদিল, 
তখন জওয়াহরলালজীর কিছ অসুবিধা অবশ্যই হইল। "তান নূতন 
মতের লোকদের উহাতে লইতে চাহিলেন। আমরাও তাহার বিরদ্ধে 
ছিলাম না: কিন্তু আমরা নিশ্চয় ইহা চাঁহয়াছিলাম যে যাঁদ আমরা 
ওয়ার্কং কর্মিটতে থাকি তবে তাহার গঠন এরূপ হইবে যে আমাদের 
কথাও শোনা যায়। মহাত্াজী এবিষয়ে জওয়াহরলালজীকে তাঁহার মত 
জানাইলেন যে তি"ন যাহাদের উচিত মনে করেন, সমাজবাদটদের মধ্য হইতে 
ওয়াং কমাতে লইতে পারেন, হয়তো নামও তিনি বাঁলয়া "দয়া 
থাকিবেন। আমরাও ইহা স্বীকার করিয়া লইলাম। ওয়ার্কং কাঁমাঁট 



৫৫৮ আত্মকথা 

গঠিত হইল, তাহাতে চাঁলল দুই প্রকারের চিন্তাধারা, যাঁদও তখনও কার্য 
ক্লমে কোনও প্রভেদ হয় নাই। সমাজবাদীদের মধ্য হইতে মতভেদ যাহাই 
হউক তাহার জন্য কাজে অসুবিধা হইত না, কিন্তু তাহাদের প্রচাররীতি 
এমন কিছ; ছিল যাহা আমাদের ভাল লাগত না। অনেক ব্যাপারে, 
গান্ধীজী ১৯২০ সাল হইতেই যে নীতি চালাইয়াছিলেন তাহারা উহার 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিরোধ কাঁরত, আর আমাদের উপর তাহার এই ফল 

হইত যে তাহারা গ্ান্ধীজন যে কার্যকম ও নীতি চালাইয়াছলেন এবং যাহা 
লইয়া কংগ্রেস কাজ করিয়া আঁসতোছিল ও দেশকে এতখাঁন আগে লইয়া 
গয়াছিল উহারা তাহা সবটাই তছনছ কাঁরতে চাহিত। যতদূর জানি, 
জওয়াহরলালজণীও এ বিষয়ে উহাদের সঙ্গে একমত ছিলেন না; কারণ 
অনেক বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে মতভেদ হইলেও তিনি তাঁহার নেতৃত্বের 
মহত্ব বঝতেন ও স্বীকার করিতেন_কোনও প্রকারেই তাহা দূর্বল করিতে 
চাঁহতেন না। অন্য সকলের পক্ষে একথা বলা চাঁলত না। এই কারণে 
মতভেদ সত্তেও আমরা জওয়াহরলালজাীর সঙ্গে কাজ কারতে পারিতাম, 
অন্যদের সঙ্গে কঠিন হইত। যাহা হউক, কংগ্রেসের আধবেশন সমাপ্ত 
হইল। সকলে নিজের 'িজের জায়গায় রওনা হইল। 

নাগপনরে হিন্দী সাহত্য-সম্মেলন : রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন 

আমার লখনউ হইতেই নাগপুর যাওয়ার কথা 1ছিল। সেখানে 'নীখল 
ভারত হিন্দী সাহত্য-সম্মেলন হইবার কথা, আম তাহার সভাপাঁত 
নিব্চিত হইয়াছিলাম এবং ঠিক কংগ্রেসের পরে তিন-চার দিনের মধ্যেই 
উহা হইবার কথা ছিল। এইজন্য মহাত্বাজী যে-গাঁড়তে গেলেন আমও 
সেই গাঁড়িতেই গেলাম। সেখান হইতেই ওয়ার্ধা যাই ও সেখান হইতে 
সম্মেলনের দিন নাগপুরে আসি। 

ওয়ার্ধায় বাঁসয়া আভিভাষণ 'লাঁখলাম। কয়েক দন হইতে এই লইয়া 
তকাীবতর্ক হইতেছিল যে, হিন্দীর শব্দাবলীর মধ্যে বিদেশী শব্দ লওয়া 
উঁচত কি না। সত্য কথা ক, প্রশনাট এই রূপ দেওয়াই উচিত নয়; 
কারণ হিন্দীর কোনও লেখকই--তিনি বিদেশী শব্দের যতই বিরোধী হউন 
নাকেন_ সব বিদেশী শব্দ বন কার'ত চান না। নিজের লেখা বা বন্তৃতায় 
তাহা বর্জন করেনও না। এ ঝগড়া হইল হিন্দী ও উর্দুর। 'হন্দী যে 
রূপ আজ হইয়াছে ও হইয়া ঘাইতেছে, তাহাতে আছে সংস্কৃত শব্দের 
বাহ্ল্য। উর্দ আজ যেমন বাঁড়য়াছে ও তাহার বিকাশ যে পথে হইতেছে, 



হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন : রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন ৫৫৯ 

তাহাতে আরবাঁ ও ফারসী শব্দের বাড়াবাঁড় হইতেছে। দুই ভাষাতেই 
এমন অনেক সমলেখক আছেন যাহারা সাদাসিধা সহজ ভাষায়ও লেখেন। 
উভয়ের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছেন যাঁহারা সংস্কৃত, আরবী বা 
ফারসী শব্দ দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যান, এবং ইহাতে 'হিন্দীর রূপ বিকৃত 
হইয়া যাইবে ও তাহা উর্দু হইয়া যাইবে, অথবা উর্দু নষ্ট হইয়া হিন্দী 
হইয়া যাইবে বলিয়া ভয় পান। এমনও কেহ কেহ আছেন যাঁহারা হিন্দকে 
হন্দুর ও উর্দাকে মুসলমানের ভাষা বাঁলয়া মনে করেন। এইভাবে এই 
ঝগড়ায় খানিকটা সাম্প্রদায়কতাও আঁসয়া 'িয়াছে-যাঁদও এমন অনেক 
মুসলমান কাব ও লেখক হইয়াছেন যাহারা হিন্দ্ীীর সেবা কাঁরয়াছেন এবং 
এইরূপে অনেক হিন্দ; উর্দর সেবা কাঁরয়াছেন। 

কংগ্রেসের বিধানে যেখানে ভাষার উল্লেখ হইয়াছে সেখানে সেখানে 
“হন্দ” শব্দের ব্যবহার করা হয় নাই, উর্দ্* শব্দেরও নয়; সেখানে পহন্দু- 
স্থান" শব্দেরই প্রয়োগ হইয়াছে । গান্ধীজী যখন ১৯১০ সালে দক্ষিণ 

তত্বাবধানেই আরম্ভ করিয়াছিলেন। এঁ সময়ে তান ইন্দোরে সাহত্য- 
সম্মেলনের সভাপাঁত হন। কংগ্রেসের গঠনতন্তে হিন্দুস্থানন শব্দের ব্যবহার 
করেন মহাত্মাজী ও শ্রীযুক্ত পৃরুষযোত্তমদাস টেন্ডন। তাঁহাদেরই শব্দ কংগ্রেস 
মাঁনয়া লইয়াছে। দাঁক্ষিণ ভারতে যে-সভার দ্বারা রাষ্ট্রভাষা প্রচারের কাজ 
আজও চাঁলতেছে তাহার নাম দাক্ষণ ভারত "হিন্দী প্রচার সভা। ইহা 
হইতে স্পম্ট বোঝা যায় যে গান্ধীজী যখন হইতে এই কাজ হাতে লন, 
তখন 'তান হিন্দী ও উর্দৃকে দুই 'বাভন্ন ভাষা বাঁলয়া মনে করেন নাই। 
য'দও উভয়ের শব্দাবলীতে অন্তর আছে এবং এই অন্তর 'দিন 'দন বাঁড়য়া 
যাইতেছে, তথাপি উভয়ের ব্যাকরণ প্রায় একই, এবং এই ব্যাকরণ অন্য 
কোনও ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে পুরাপুরি মেলে না। ভাষাতত্বিদূগণের 
বন্তব্য এই যে শব্দাবলশতে ভাষার বিভেদ এতটা হয় না যতটা তাহার বাক্য- 
গঠনে ও ব্যাকরণের নিয়মের জন্য হয়। এইজন্য একথা মানয়া লওয়া 
অনুচিত নয় এবং ভাষাবিজ্ঞানের নিয়মেরও প্রতিকূল নয় যে হিন্দী ও 
উর্দ একই ভাষার নাম, অথবা একই ভাষার দুই রীঁতি-দুই ?বাঁভন্ন ভাষা 
নয়। 'হন্দ্স্থানী িন্দীও বটে, উর্দও বটে; কারণ তাহা প্রায়ই 'ক্রিষ্ট 
শব্দ প্রয়োগ করে না। উহার রূপ এমন রাখে যে হিন্দী ও উর্দু উভয় 
ভাষার লোকই উহাকে নিজের বাঁলয়া বুঝিতে পারে। 

যে-ভাষার শব্দভান্ডার যত পাঁরপূর্ণ হইবে সেই ভাষা তত উন্নত, 
একথা আম সমর্থন কার। যাঁদ একই অর্থের কয়েকটি শব্দ থাকে তবে 
সময় পাইলে তাহার অর্থে অজ্পাবস্তর প্রভেদ হইতে থাকবে, আর তাহাতে 

সূক্ষতা আসিতে থাঁকবে। চিন্তার সক্ষত্রতা প্রকাশ কারবার শান্ত এরূপ 



ঠ$৬০ 

ভাষায় অধিক হইতে থাকিবে । জাঁবন্ত জাগ্রত ভাষা অন্য ভাষার সম্পকে 
যদি তাহাতে গ্রহণ ও সংগ্রহ কারবার শান্ত থাকে তবে লাভবান হইতে 
থাঁকবে, ও তাহার শব্দভান্ডার বাঁড়তে থাঁকবে। উহা গঁটপোকার 
মত এক কথায় ভয় পাইয়া নিজের কুঁটিরের ভিতরে ঢুকয়া নিজেকে বন্ধ 
করিয়া রাখবে না যে বাঁহরের হাওয়ায়, বাহরের শব্দে উহা পাষয়া গিয়া 
নিজের আঁস্তত্বই খোয়াইয়া ফেলে। উহা সাহস কারয়া খোলাখুলি 
সংঘর্ষের মধ্যে আঁসবে এবং অন্যান্য ভাষার ভাল ভাবশ্রাহী শব্দ নিজের 
মধ্যে িলাইয়া লইবে। এইরূপ করিলে উহা জের নিয়ম, নজের রূপ 
বদলাইবে না-নিজের বেশভূষা, যতই বদলাক, যতই তাহাতে 1বচিন্রতা 
আন,ক। | 

আলোচনার জন্য এই প্রশন উপাস্থত কারলাম। আম বাঁলতে চাঁহয়া- 
ছিলাম, বিদেশী শব্দ গ্রহণ করা বিষয়ে 'হিন্দীকে ইতস্ততঃ কারলে চলিবে 
না_আরবী-ফারসী হইতেই হউক, আর ইংরেজী হইতেই হউক হিন্দীতে 
যে-শব্দ আসবে তাহাকে হিন্দীই হইতে হইবে, অর্থাৎ 'হন্দীতে আসিয়া 
উহা যেন সঙ্গে কাঁরয়া আরবী-ফারসী বা ইংরেজীর ব্যাকরণ 'হিন্দীতে 
আনিয়া না হাঁজর করে, বরং হিন্দী ব্যাকরণের অধীন হইয়া থাকে । আজও 
আম এই মতই পোষণ করি। তখন হইতে আজ পযন্ত ইহা লইয়া অনেক 
তর্ক চালয়াছে: 'কন্তু আমার নিজের মত আরও দ় হইয়া "গিয়াছে 
আর কেবল এই তিন ভাষার শব্দ লইলে চাঁলবে না, হিন্দীকে রাম্ট্রভাষা 
হইতে গেলে অনেক গ্রাম্য শব্দও লইতে হইবে। প্রাদেশিক ভাষার শব্দও 
অনেক লইতে হইবে। 

এ-বিষয়ে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন আলোচনা করা প্রয়োজন। 
আধুনিক হিন্দী ও উর্দ কি আজ এক, না এক হইতে পারে ঃ ব্যাকরণ 
প্রায় এক হইলেও শব্দের প্রভেদ খুব বাঁড়য়া চলিয়াছে। আজ শুধু হিন্দী 
অথবা উর্দু জানা লোকের সভার মধ্যে এরূপ ভাষা বলা যাইতে পারে, 
যাহা শ্রোতা বুঝতে পারিবে না-এর্প সংস্কৃত মিশানো হিন্দী, যা 
উর্দ জানা লোকেরা বুঝিবে না, আর এরূপ আরবী-ফারস মেশানো 
হন্দী, 'হিন্দী জানা লোকেদের বোধগম্য হইবে না। ইহাও সম্ভব বেশী 
কঠিন না- এর্্প ভাষা বলা চাই ঘাহা শুধু হিন্দী জানা লোক বা শুধু 
উর্দ জানা লোক বুঝিবে। আম ইহাকে হন্দুস্তানী বা হিন্দস্থানী 
নাম দিই। বড় বড় সভার পক্ষে, সাধারণ সংবাদপন্রের পক্ষে, গল্প-সল্প 
বলার পক্ষে আর মর্মস্পশর্শ কবিতার পক্ষেও এমন সহজ ভাষা হইতে পারে 
ইহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য যখন উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 'লাখিতে 
হইবে তখন তাহার জন্য অনেক বৈজ্ঞানিক ও পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন 
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হইতে পারে। এরূপ শব্দ সব্দা সহজ ও সুবোধ হইবে এমন নহে-_ 
এমন কোন ভাষাতেই নাই। ইংরেজীকে লোকে এক উন্নত ভাষা মনে 
করে। ইংরেজীতে লেখা বিজ্ঞানের কোন বই যাঁদ ভাল ইংরেজ" জানা 
লোককেও দেওয়া যায় তাহা হইলে সেও উহা ভাল বুঝিতে পারবে না; 
কারণ তাহাতে প্রাতি চরণে এমন সব পাঁরভাষক শব্দ থাঁকবে যাহা 
শুধু) ইংরেজী সাহিত্য জানা লোক বাঁঝতে পারবে না-যাহারা এঁ বিশেষ 
বিজ্ঞানাট জানে তাহারাই শুধু সেই [বিশেষ শব্দাটর অর্থ জানে। 
এমনিতেই তো আজকাল এরূপ সব গল্প-উপন্যাস লেখা হইতেছে যাহাদের 
মধ্যে অনেক বৈজ্ঞানিক কথা আছে বৈজ্ঞাঁনক শব্দ আসিয়া যায়। 'কল্তু 
আম এখন এই ধরনের বিশেষ পুস্তকের কথা ভাবিতোছ না। সাধারণ- 
ভাবে বলা যায় যেকোনো সাধারণ ইংরেজী জানা লোকের সামনে পদার্থ 
বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিষয়ের বই রাখিয়া দিলে সে উহা ঠিক বুঝতে 
পারবে না, যদিও ব্যাকরণ উহার পক্ষে সহজ হইবে । কিন্তু উহাতে অনেক 
শব্দই এরুপ থাকবে যাহা তাহার একেবারেই অজানা । 

এইভাবে, যাঁদ ?হন্দ ও উর্দৃতে এই প্রকারের বৈজ্ঞাঁনক ও দার্শনিক 
গ্রন্থ লওয়া ঘায় তবে উহাদের ভাষা হইবে এক ভিন্ন ধরনের । পাঁরভাঁষক 
শব্দ কোনও সংস্কৃত (অথবা সংস্কারযুন্ত) ভাষা হইতেই লওয়া যাইতে পারে, 
অথবা কোনও সংস্কৃত বা সংস্কারযন্ত ভাষার সাহায্যে গঠন করা যাইতে 
পারে, তা সে ভাষা সংস্কৃতই হউক আর আরবীই ইউক। ইংরেজীতেও এই 
ধরনের শব্দ বৌশর ভাগ লাটন হইতেই গঠন করা হয়। এখানে আম 
স্বীকার করি, এই সব বৈজ্ঞানিক ও পাঁরভাঁষক শব্দের জন্য আমাঁদগকে 
সংস্কৃত অথবা আরবীর দিকে যাইতে হইবে- হইতে পারে ইউরোপীয় ভাষা 
হইতে অনেক শব্দ যেমনকার তেমন লইতে হইবে । কিন্তু ভারতবর্ষে তো 
এই ধরনের শব্দ বোঁশর ভাগ সংস্কৃত হইতে লওয়া হইলে তাহার বেশি 
প্রচার হইবে; কারণ এখানকার যত সব প্রার্দেশক ভাষা আছে, সকলের 
সঙ্গে সংস্কৃতের গভীর সম্বন্ধ। এমন কি, দক্ষিণ ভারতের ভাষাগাঁলও 
সংস্কৃত দ্বারা খুব বোশ প্রভাবিত। উহাঁদগকে যাঁদ নূতন শব্দ লইতে 
হয়, যাহা নিজে নিজে গঠন করা যায় না। তাহা হইলে উহারা সংস্কৃত 
হইতে লওয়াই পছন্দ কাঁরবে। উদাহরণস্বরূপ, যাঁদ আমাদগকে “জ্যোতিষ 
শব্দটি লইতে হয় তবে উহা ইল্মনজুম' অপেক্ষা অনেক সহজে 'হিন্দী- 
ভাষণ প্রদেশের লোকদের বোধগম্য হইবে- আবার বাংলা, গুজরাত, মহা- 
রাষ্ট্র, তাঁমল, তেলুগু, কেরল, পাঞ্জাব ইত্যাদি প্রদেশেও লোকে তাহা 
বুিতে পারিবে । এ বিজ্ঞানের শব্দ “নক্ষন্র' এবং গ্রহ" সমস্ত ভারতবর্ষের 
লোকেরা বেশি সহজে বূঝিবে। তাই আমার মতে এই সব পাঁরভাষক 
শব্দের জন্য রাম্ট্রভাষাকে, তাহার যে নামই 'দই না কেন, আমাদের সংস্কৃতের 
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উপরই নির্ভর কারতে হইবে। হইতে পারে যে বিদেশ হইতে এমন ক? 
শব্দ আসিয়াছে যাহা প্রচালত হইয়া গিয়াছে । সেগ্ীল এর্পই থাকতে 
দেওয়া উঁচত ও তাহা আনবাষও বটে। 1কন্তু যেখানে নূতন শব্দ গাঁড়তে 
হইবে সেখানে সংস্কৃতের সাহায্য লওয়াই উঁচত ও সহজ । ইহাতে উর্দৃ- 
ওয়ালাদের আগ্রহ হইলে তাহারা ইচ্ছামত নিজেরা শব্দ বানাইয়া লইবে। 
কিন্তু তাহারা যেন মনে রাখে যে তাহাদের সে-সব শব্দ সব্বন্ন চাঁলতে 
পারবে না-শুধু উর্দূ হইয়াই থাঁকবে। এইজন্য, যতদূর মামুীল কথা- 
বাতাঁ ও সংবাদপন্রের ভাষার সম্বন্ধ, ততদূর আমরা এইরূপ ভাষাই ব্যবহার 
কাঁরতে পার যাহা হিন্দী ও উর্দ উভয়ের পক্ষে গ্রাহ্য। কিন্তু যেখানে 
পারিভাষক শব্দের দরকার হইবে, সেখানে উভয়ে ভিন্ন হইতে পারে_ 
যাঁদও ইহাও আবশ্যক বা আনবার্য নয়। আর, উপরে যেমন বলা হইয়াছে, 
উহা (পাঁরভাঁষক শব্দ) তখনই সর্বজনমান্য ও সার্বভৌম হইতে পারে 
যখন উহা সংস্কৃতের সাহায্যে নিম্পন্ন হয়। 

প্রাতাদনের কারবারের স্গেই রান্ট্রভাষার সম্বন্ধ বিশেষ কারয়া থাকে। 
এই জন্য, যতদূর বুঝিতে পারি, উহা এরূপ হওয়া চাই যাহাতে হিন্দী ও 
উর্দূ উভয়েই আপনার বাঁলয়া মনে কাঁরতে পারে। বৈজ্ঞাঁনক ও দার্শানক 
গ্রন্থের, হয়তো উচ্চাঙ্গের সাহিত্যেরও, ভাষা হিন্দী ও উর্দূতে পৃথক 
পৃথক হইবে। যাঁদ আমরা এই পার্থক্য মানয়া লই, তাহা হইলে 
হিন্দী-উর্দূর ঝগড়া অনেকখাঁন 'মাঁটয়া ঘাইতে পারে। আমরা তো 
চাই সমস্ত ভারতবর্ষে নিজেদের মধ্যে ব্যবহারের জন্য একই রাল্ট্রভাষা 
_উহা ইংরেজী হইতে পারবে না, হিন্দীই হইতে পারিবে, তা আমরা 
উহাকে হিন্দুস্থানী, হিন্দী বা উর্দূ যাহাই বাল না কেন। আজ 
ভারতবর্ষের 'বাভন্ন প্রদেশে যে সব ভাষা প্রচলিত আছে তাহাদের স্থান 
উহা লইতে পারে না; সেগুলি নিজের 'নজের জায়গায় পূর্ববৎ প্রাতিষ্ঠত 
থাকিয়া প্রদেশের কার্যে ও প্রদেশের সাহত্যে ব্যবহৃত হইতে থাকিবে। 
সকল দেশে ব্যবহারের জন্যই আমরা চাই রাষ্ট্রভাষা । যাঁদ উহা আবরাী- 
ফারসীর অনেক অপ্রচলিত শব্দ দিয়া ভাঁরয়া কঠিন করিয়া দিই তাহা হইলে 
উহা বাংলা, আসাম, উৎকল, অল্প, তামিল, কেরল, কর্ণটিক, মহারাষ্ট্র, 
গুজরাত ইত্যাঁদ প্রদেশে সহজে প্রবেশ কাঁরতে পারবে না। অতএব 
রাষ্ট্রভাষা সে সব প্রদেশে সহজে প্রবেশ করাইতে গেলে যতদূর সম্ভব এই 
সকল প্রাদেশিক ভাষার প্রচালিত শব্দ লওয়াই হিতকর ও অনুকূল হইবে। 
সঙ্গে সঙ্গে আমরা এ কথাও ভুলিতে পারি না যে পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ 
ও য্স্তপ্রদেশের পশ্চিম ভাগের খানিকটার ভাষায়ও উর্দূর ভাগ বোঁশ আছে-_ 
শিবশেষ করিয়া শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে সেখানে আরবী-ফারসীর শব্দ 
বেশি সহজে বালিতে ও বুবিতে পারে। রাষ্ট্রভাষা এ সকল লোককেও 
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ীনজের এলাকার বাইরে রাখিতে পারে না। এইজন্য রাস্ট্রভাষাকে উদার- 
নীতি গ্রহণ করতে হইবে, বর্জন নীতি ছাড়তে হইবে। 

আম নিজে দেশব্যাপী ভ্রমণে দৌখয়াছ যে আমাকে দুই প্রকারের 
হিন্দী বলিতে হয়। যখন আম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে গেলাম-_ 
বিশেষত যে-সব সভায় মুসলমানদের সংখ্যা আঁধক-_-তখন আম ফারসী- 
মেশানো হিন্দী বাঁলয়া নিজের মত ব্যস্ত কারতে পাঁরয়াছিলাম, লোকদের 
ব্ঝাইতে পাঁরয়াছলাম। বাংলা, মহারাষ্ট্র ইত্যাদ স্থানে এবং দক্ষিণ 
ভারতেও, যেখানে লোকে খানিকটা হিন্দী বুঝতে পারত, সেখানে 
সংস্কৃতবহুল হিন্দী বলিয়াই কাষোদ্ধার কারতে পাঁরয়াঁছলাম। আঁম 
আরবাী-ফারসীতেও "আমল" নই, সংস্কৃতেও পণ্ডিত নই। আরবাীর জ্ঞান 
তো একেবারেই নাই। ফারসাীর সামান্য জ্ঞান আছে! সংস্কৃতের সঙ্গেও 
এরুপই আন্দাজে পাঁরচয়। কিন্তু আম দুই প্রকারের ভাষা কিছ কিছু 
বালতে পাঁর। দুই প্রকারের শ্রোতা আমার বন্তৃতা সহজে বুঝতে পারে। 
এই সব ভাষায় জ্ঞানাভাবই ইহার এক বিশেষ কারণ বাঁলয়া আমি মনে 
করি। এইজন্য আমি স্বীকার কার, আমার মত লোকের জন্য আর এই 
ধরনের লোকের সংখ্যা বোৌশ আছে ও থাঁকিবে_ এরুপ রাম্দ্রভাষার প্রয়োগ 
সহজ। আলিম ও পণ্ডিতের নিকট উহা বোৌশ কঠিন বোধ হয় ও হইবেও; 
কারণ যেখানে কোনও শব্দের অভাব মনে হইবে, তাঁহারা সেখানে চট্ 
করিয়া সংস্কৃত বা আরবীর শরণ লইতে ছটিবেন, আমাদের মত লোক 
সেখানে পেপাছিতে পারবে না; এইজন্য আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র ভান্ডার 
হইতেই কাজের জিনিস খধাঁজয়া বাহর করিতে বাধ্য হই, তাহা বোঁশর 
ভাগ আমার মত লোকের 'নকট বিশেষ পাঁরাচিতই হইবে। 

আম এখানে রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে আমার মত সাঁবস্তারে বাঁললাম; কারণ 
সম্মেলনের সঙ্গে ইহার যোগ আছে। আমার বন্তুতাতে আম এই ধরনের 
আলোচনা করিয়াছিলাম। সম্মেলন রাষ্ট্রভাষা প্রচারের কাজও করিয়া 
আঁসতোছল। এইজন্য উহাকে দুইটি বিষয়ে মন দিতে হইয়াছল-- 
হিন্দী সাঁহত্যে উচ্চাঙ্গের গ্রল্থরচনায় ,ও ভাষা প্রচারে । এই দুই উদ্দেশ্যের 
মধ্যে প্রায়ই পার্থক্য বা বিরোধ না থাকাই উচিত, কিন্তু কোথাও কোথাও 
হওয়া অসম্ভবও নয়। পরবতাঁকালে সম্মেলনের ভিতর এই বিষয় লইয়া 
কিছ; কিছ মতভেদও হইয়াছিল। নাগপুরেই এই মতভেদ দেখিতে পাওয়া 
গেল। কিন্তু সেখানকার কার্ধক্রমে কোনও প্রভেদ হইল না। সম্মেলনে 
রাষ্্রভাষা-প্রচার সামাঁত গঠিত হইল; আমাকে তাহার সভাপাঁত করা হইল। 
সম্মেলনের নিয়ম অনুসারে এক প্রচার সমিতিও গঠন করা হইত। নাগ- 
পুর সম্মেলনে অনুভব করিলাম ষে প্রচার সমিতি হিন্দীভাষা প্রদেশে 
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হিন্দী নয়, সেই সমস্ত প্রদেশে রাষ্ট্রভাষার প্রচার করে। দাক্ষিণ ভারতে-_ 
অন্ধ, তামিল, কেরল ও কর্ণটকে-দাক্ষণ ভারত হিন্দী-প্রচার সভা খুব 

ভাবে চালানো হইতেছে । কিন্তু অন্যান্য 'হন্দী বা্জত প্রদেশে এই প্রকার 
প্রচারের ব্যবস্থা হয় নাই। এইজন্য গুজরাত, মহারাম্ট্র, বাংলা, আসাম, 
উৎকল ইত্যাদি প্রদেশে প্রচার কার্য কারবার ভার এই রাষ্ট্রভাষা প্রচার 
সমিতিকে দেওয়া হইল। আম তো ইহার সভাপাঁত হইলাম; কিন্তু ইহার 
নীতি-নিদেশের কাজ গান্ধীজী লইলেন, এবং অর্থ সংগ্রহের কাজ লইলেন 
শেঠ যমুনালাল বাজাজ । ইহাতে সম্মেলনের প্রধান কয়েকজন ব্যান্ত-_শ্রীয্ত 
পুরুষোত্তমদাস টেন্ডন, পশ্ডিত দয়াশংকর দুবে, ডাঃ বাবুরাম সকসেনা 
প্রভীতি-_সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন। অ-াহন্দী প্রদেশের প্রাতানীধরূপে 
সেখানকার কয়েকজন [হন্দীপ্রেমীকে গ্রহণ করা হইল। এই সাঁমাতি তন 
বংসরের জন্যই গঠিত হইল। কিন্তু এ তিন বৎসর কাটিবার পর পুনরায় 
তাঁহাদের মনোনীত করা হইল। ১৯৩৬ হইতে ১৯৪২ পযর্ণত ছয় বংসরে 
এই সামিতি অ-হিন্দী প্রদেশে-বিশেষ করিয়া গুজরাত, মহারাষ্ট্র, মধ্য- 
প্রদেশের মহারাষ্ট্র জেলায়, উৎকল ও আসা'ম-অনেক কাজ কাঁরল। 

ছান্রদের জন্য পুস্তক রচনা করাইল, পরাক্ষা গ্রহণ কারল। হাজার হাজার 
'বিদ্যার্থ পরীক্ষা দিল, আর উত্তীর্ণও হইল। শেঠ পদ্মপৎ সংঘাঁনয়া 
পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বার্ধক ১৫,০০০ হিসাবে মোট ৭৫১০০০২ দান 
করিয়া ইহার অর্থভাব অনেকটা দুর করিয়া দিলেন। কাকা কালেলকর, 
শ্রীষুন্ত সত্যনারায়ণ, শ্ত্রীযত্ত শ্রীমন্নারায়ণ ও দাদা ধর্মীধকারীর পাঁরশ্রম ও 
উৎসাহে গান্ধীজীর বরদায়ী হস্তের নীচে ইহাকে ব্যাপক প্রভাবসম্পন্ন, 
উচ্চাকাজ্ক্ষাসম্পন্ন সার্থক প্রাতিষ্ঠানরূপে গাঁঠত করা হইল। 

নাগপুরে আর একাঁট সম্মেলন হইল। গান্ধীজী দোখলেন, 'হন্দী- 
উর্দুর মধ্যে পরস্পরে মনকষাকাঁষ বাঁড়য়া যাইতেছে । তাঁহার ইচ্ছা ছিল, 
উভয়ের সমন্বয়ের জন্য একটা চেষ্টা করা হয়। এজন্য এমন এক প্রাতিজ্ঞানের 
প্রয়োজন ছিল যাহাতে উভয় ভাষায় পণ্ডিতেরা যোগ দেন, এবং যেখানে 
কোনও সধ্ডকোচ না করিয়া শুধু ভাষার উন্নতির দিক হইতে কাজ হয়। 
তিনি ইহাতে গুজরাতী সাহত্যে খ্যাতিবান শ্্ীফুন্ত কানাইয়ালাল মুনসিকে 
লাগাইতে চাহিয়াছিলেন। মুনাঁস প্রেমচন্দ ও মৌলবী আবদুল হক 
সাহেবের সহায়তাও লইতে চাঁহয়াছলেন। প্রতিষ্ঠানের (রাল্ট্রভাষা- 
পারদ) আঁধবেশন নাগপুরেই করা হইল। উপরোন্ত ভদ্রলোকদের ও 
অন্যান্য লোককে নিমন্ণ করা হইল। এ সভায় মৌলবী আবদুল হক 
সাহেবের সঞ্চেে মতভেদ হয়। তিনি সম্মেলনের পরে এমন কিছু লেখা 
ধলাখলেন যাহাতে গান্ধীজীর উপর কুংসিতভাবে আক্রমণ করা হয়। এই- 
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জন্য এই পরিষদ মুসলমানদের সাহাঘ্য করিতে পারল না। কিন্তু মুনাঁস 
প্রেমচন্দ ও শ্রীযুন্ত কানাইয়ালাল মুনাঁস পাঁরষদের তরফ হইতে কাশনীর 
হিন্দী মাঁসকপন্র হংস" কিছাাদন পযন্ত চালাইলেন। দুঃখের বিষয়, 
মুনাস প্রেমচন্দ অজ্পকাল পরেই পরলোকগমন কারলেন। পাঁরষদ বেশী 
দিন ধাঁরয়া বাঁচয়া থাঁকতে পারল না-যাঁদও একথা বলা যায় না যে 
তাঁহার অন্ত্যোষ্টাক্রয়াও 'নিশ্পন্ন করা হইয়াছে। 

প্রাদেশক আইন সভার [নবচিন 

১৯৩৭ সালে প্রাদৌশক আইন সভা নৃতনভাবে গাঁঠিত হইবে, তাহার 
নিবচিনের আয়োজনে ১৯৩৬ সাল কাটিয়া গেল। লখনোৌতে স্থির হইয়া- 
ছল যে কংগ্রেস প্রার্থী দাঁড় করাইবে ও নিরবচিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে। 
নৃতন শাসনতন্ত্র বাধ অনুসারে কোটি কোটি স্ত্রী-পুরুষের নবচিনে 
অংশ গ্রহণ কারবার এই প্রথম সুযোগ। সেই কোট কোট ভোটদাতাদের 
এমনভাবে সংগঠন কাঁরতে হইবে যে তাহারা কংগ্রেসের সকল প্রাথীদের 
ভোট দেয়। ইহা বড় সহজ কাজ ছিল না। ১৯৩৫-৩৬ সালে কংগ্রেস 
আবার সংগঠিত হইয়া গেল। ১৯৩৪ সালে উহা কেন্দ্রীয় পারষদের জন্য 

নিবচিনে নামিয়াছল। তাহাতে খুব জয়লাভও কাঁরয়াছল। 'কন্তু সে 

নির্বাচনের তুলনায় এবার ক্ষেত্র আঁধক ব্যাপক ছিল। সে নিবচিনে ছল 
প্রায় শত প্রার্থা নিবচিন কারবার কথা, এবার প্রায় দুই হাজার কেন্দ্রের 

জন্য লোক নিবচিন কারিতে হইবে। খরচও অনেক বোঁশ পাঁড়বে। প্রার্থী 

দের নাম বাছাই করাও সহজ কাজ ছিল না। 

সবচেয়ে গোড়ার কাজ ছিল এমন এক ঘোষণাপন্ন রচনা করা, যাহা 

কংগ্রেসের তরফ হইতে ভোটদাতাদের সামনে রাখা যাইতে পারে আর যাহা 

পূরণ কারবার জন্য তাহাদের কাছে ভোট চাওয়া যায়। কংগ্রেসের প্রস্তাব 

ও এই ধরনের ঘোষণার মূসাবদা প্রথমে মহাত্মাজী তৈয়ার কাঁরতেন। 

যখন হইতে পাঁণ্ডত জওয়াহরলালজা সভাপতি হইলেন তখন হইতে একাজ 

তাঁহাকেই বোঁশর ভাগ কারতে হইত। 'তীঁন প্রাণস্প্শাঁ ভাষায় এক আঁত 

সুন্দর ঘোষণা প্রস্তৃত করিলেন। নাঁখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁট তাহা 

স্বীকার কারয়া লইল। 
আমাদের সামনে এক অস্মাবধা ছিল। কংগ্রেস এ পর্যন্ত স্থির করে 

নাই, উহা সভ্যদের মল্লীমণ্ডলে যোগ দিতে দিবে িনা। কেহ কেহ 
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চাহিতেছিল যে প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী মাল্পিমশ্ডল গঠিত হয় আর নূতন 
শাসনতন্তে যাহা কিছ; আঁধকারও পাওয়া যায় তাহার প্রযোগ করে। 
অনেকে চাঁহত যে কংগ্রেস শুধু অদ্ভূত বাধা দেওয়ার নীতি অনুসারে 
কাজ করে- নিজেরা মন্ল্রিমণ্ডল গঠন কাঁরবে না, কারতেও দিবে না, আর 
গঠিত হইলেও তাহাদের কাজে বাধা দিতে থাঁকবে। কংগ্রেস শাসনতল্পরকে 
অস্বীকার কাঁরয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নির্বচনে যোগ দিবার অনুমাতও তো 

এইজন্য ঘোষণাপত্রে পরিজ্কার করিয়া বলিয়া দেওয়া চলে নাই যে আমরা 
মাল্লমণ্ডল গঠন কারব ও তাহাতে থাঁকয়া অমুক অমুক কাজ কাঁরব। 
উহাতে একথাও বলা মুস্কিল ছিল যে আমরা সেখানে কিছ কারব না, 
কাহাকে কিছ করতেও দিব না। উহাতে খুব সাবধান হইয়া এমন সব 
কথা বলা গিয়াছল যাহা করাচি কংগ্রেসে, আমাদের মৌলিক ও অর্থনোৌতক 
আঁধকার লইয়া যে সব প্রস্তাব হয় তাহাতে মঞ্জুর করা হইয়াছিল। এই- 
রূপ করাতে, মন্তিত্ব গ্রহণ কারব কি না তাহা না জানাইয়া কাউনাঁসলের 
কার্কক্রম বাঁলয়া দেওয়া হইল। এই ঘোষণা ছিল সমস্ত দেশের জন্য। 
ইহার কথা মত কংগ্রেসের সকল সদস্য, তাহারা যে প্রদেশেই থাকুক না 
কেন, কাজ কাঁরবে এই অভিপ্রায় ছিল। এ ছাড়া প্রাদোশক কামাটগুলিকে 
আঁধকার দেওয়া হইল যে তাহারা 'িাজেদের অবস্থা অনুসারে যাঁদ সেখান- 
কার জন্য কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে চায় তো তাহা প্রকাশ কাঁরতে 
পাঁরবে। 

এই ঘোষণাপন্নে বশর ভাগ কৃষকদের অবস্থাই উন্নত কারবার কথা 
বলা হইয়াছিল। তাহাদের জন্য খাজনা আইনে রদবদল করিয়া তাহাদের 
নীজের জমিতে, যেখানে তাহারা চাষ করে ও শস্য বোনে, সেখানে স্থায়ী 
স্বত্ব দিবার কথা ছিল। খাজনা কমাইবার উপরও জোর দেওয়া হইয়াছিল। 
মজূরদের অবস্থাও সংশোধন কারবার প্রাতশ্রুতি 'ছল-_তাহাদের চাকার 
পাকা করিয়া, তাহাদের থাকিবার খাইবার স্ব্যবস্থা কাঁরয়া ও তাহাদের 
মজুরির হার বাড়াইয়া। সঙ্গে সঙ্গে মজুর সংঘকে স্থাপিত ও সংগঠিত কাঁরি- 
বার আঁধকার দেওয়া হইবে ও অন্য প্রকারে তাহাদের অবস্থা ভাল করা হইবে, 
একথাও বলা হইয়াছল। দেশে মদ্যপান নিষেধের কথাও বলা হইয়াছিল। 
অর্থ ইহাতে সেই সকল কথাই ছিল যাহা যেকোনও লোকাপ্রিয় মিনিষ্ট্রী 
করিতে পারে। আমরা ভাঁবয়াছলাম, আমরা মান্তিত্ব গ্রহণ করিলে তো 
এসব কাজ কাঁরবই; কিন্তু যাঁদ না-ও কার তবে যে মল্লিমণ্ডলই হউক না 
কেন, এ ধরনের কথা সকলকে দিয়াই করাইতে পারব এবং করাইব। 

অন্য একটা কাজ ছিল এত আঁধক সংখ্যক প্রার্থী বাছা । এ-কথা স্পম্ট 
যে একাজ 'নাঁখল ভারতীয় কংগ্রেস কাঁমাঁটর ওয়ার্কং কাঁমাঁট সমস্ত 
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দেশের জন্য কারতে পারত না। দুই জন প্রার্থীর মধ্যে কাহাকে কংগ্রেস 
টিকেট দিতে হইবে, একে তো ইহা স্থির কারবার মত উপাদান উহার 
কাছে থাকবে না; শুধু শুধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমাঁটি অথবা তাহার 
কার্যকাঁরণ সভার উপরই বেশি নির্ভর করিতে হইবে। তাহা হইলেও 
একথা স্পম্ট ছিল যে কোথাও কোথাও স্থানীয় কাঁমাটর মধ্যে দলাদাঁল 

1ছিল, হইতে পারে এই দলাদাঁলর জন্য কোনও প্রার্থীর প্রাত আঁবচার করা 

হইল, অথবা এমন প্রার্থী নিবচিন করা হইল যে জনসাধারণের সামনে 

জবাবাঁদহি কারতে পারে না। কোথাও কোথাও প্রাদৌশক কংগ্রেস কাঁমাটও 

ইহা চাঁহতোঁছল যে শেষ বিচার ওয়ার্ক কাঁমাঁটর হাতে থাঁকলেই ভাল 

হইবে। এইজন্য স্থির হইল যে শেষ বিচার 'নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটই 

কাঁরবে। 'কন্তু ওয়াক কাঁমাটও এই কাজের জন্য সকল সভ্যকে একন্র 

করা কঠিন বলিয়া মনে কারল। এইজন্য উহা তিন জন সভ্য লইয়া এক 

পারলামেণ্টার কাঁমাটি গঠন কাঁরল, তাহার উপর এই সব কাজের ভার 

দেওয়া হইল। এই পারলামেন্টার কমিটির প্রধান করা হইল সরদার বল্লভ- 

ভাই প্যাটেলকে। মোঁলানা আবুল কালাম আজাদ ও আম সভ্য হইলাম। 

[নিবচিনের সময় নিকটে আসলে আঁভজ্ঞতা হইতে বোঝা গেল, এই সব 

সভ্যেরও সর্বদা একত্র হইয়া কোনও কথার মঈমাংসা করা, সময়ের অভাব ও 

পরস্পরের দূরত্বের জন্য, অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাঁদ সমস্ত ওয়ার্কং 

মাস ধাঁরয়া এক স্থানে আঁধবেশন কাঁরতে হইত। গোড়ায় আমাকে কছু- 
কালের জন্য এই কাঁমাটর কাজে বোম্বাইয়ে থাঁকতে হইয়াঁছল। 'কন্তু 

সেখানকার জলবায়ু প্রাতকূল বাঁলয়া আম বর্ষায় সেখানে থাঁকতে পারি 

নাই। আমরা তিন জন নিজের নিজের জায়গা হইতে কাজ কারতে 

লাগলাম। 

সদস্যদের নাম বাছাইয়ের কাজ প্রাদেশিক কাঁমাঁটর কার্যকরী সভাই 

কারিত। কিন্তু উহা নিজের পছন্দমত গৃহীত সব নাম পারলামেশ্টার 

কাঁমাটর নিকট পাঠাইয়া দিত। প্রাদেশিক নিবচিনে অসন্তুষ্ট হইলে যে 

কেহ পারলামেণ্টার কমিটির নিকট আপিল কারিতে পারত আর এ-বিষয়ের 

সমস্ত কাগজপত্র, রিপোর্ট ইত্যাঁদ প্রদেশ হইতে উহার নিকট আঁসত। 

যে-সব স্থান লইয়া কোনও আপিল বা অপছন্দের কথা না উঠিত সেগ্দলি 

বিনা সংকোচে প্রাদেশিক কাঁমাটর নিধারণ অনুসারেই থাঁকয়া যাইত। 

কিন্তু যাহাদের সম্বন্ধে আদিল হইত, পারলামেপ্টাঁর কামাট তাহাদের 

পরণক্ষা করিয়া লইত। প্রয়োজন হইলে উহার সদস্যেরা এ স্থানে 'গয়া, 

সৈখানকার লোকদের সঙ্গে দেখা কাঁরয়া ও তাহাদের নিকটে তথ্য সংগ্রহ 

করিয়া শেষ মীমাংসা কাঁরয়া আঁসিতেন। এ কাজ সহজ ছিল না। কিন্তু 
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সন্তোষের কথা এই যে খুব কম মীমাংসা সম্বন্ধেই পারলামেন্টার কাঁমাট 
পর্যন্ত আপিল আসিয়া পেশছিত। যে-সব আপল আসত তাহাদের মধ্যেও 
অনেকগ্যাল শুধু পন্রাঁদ 'লাখয়া সকলের সম্মাতক্রমে শোনা হইয়া ঘাইত। 
কোনও একজন লোক বা দলের বিরুদ্ধে রায় দিতে হইয়াছে, এমন স্থান 
আঁতি অল্পই ছিল। 

নিবচিনের ব্যাপারে দুইটি কথা ছিল প্রধান। এক তো এই ষে 
মনোনীত প্রার্থী কংগ্রেসের কার্ফরম অনুসারে ঠিক ঠিক সত্য ও নায় 
বিচারের সঙ্গে কাজ কাঁরবে িনা। দ্বিতীয়ত, উহার নির্বাচিত হইবার 
পুরাপ্াঁর আশা ছিল িনা। তৃতীয়ত আর একাঁট কথা ছিল, তাহা এই 
দুটি প্রশ্নের তুলনায় গৌণ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহার নিজের 
যথেষ্ট গুরুত্ব 'ছল। তাহা এই যে প্রার্থা নিবচিনের জন্য প্রয়োজনীয় 

মেন্টার কাঁমাটকে কি সাহাধ্য কাঁরতে হইবে? প্রথম প্রম্নের বিচার 
প্রাথীদের পূর্কার সেবা ও কংগ্রেসের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ ও তাহার 
কাজকর্মের কথা ভাঁবয়াই হইতে পারে । 'দ্বিত'য় প্রশ্নের উত্তর ভর 
করিত জনসাধারণের মধ্যে তাহার লোকাপ্রয়তার উপর। এই লোকাঁপ্রয়তার 
বহু কারণ থাকিতে পারে। কেহ বা কংগ্রেসের দ্বারা সেবা করেন বাঁলয়া 
অত্যন্ত লোকাপ্রয়; কেহ বা কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যাবধ সেবার দ্বারা 
লোকাপ্রয় হইয়া গিয়াছেন। কোনও ক্ষেত্র এমন ছিল যে কোনও বিশেষ 
জাতি বা সমাজের লোকের বাহুল্য ছিল। সেখানে সেবা ছাড়া এ বিশেষ 
জাতি বা সমাজের লোক হওয়াই লোকাপ্রয়তার-_ অর্থাৎ ভোট পাইবার 
ক্ষমতার-কারণ হইতে পাঁরত। কোনও ক্ষেত্র এইরূপ হইতে পারত 
যেখানে বোঁশ কাজ হয় নাই আর যেখানে কংগ্রেসের প্রভাব বোঁশ নাই, 
সেখানে অন্যান্য কারণেই প্রার্থা নিবচিনের আশা হইতে পারিত। এ-সব 
কথার মীমাংসা প্রাদৌশক কমিটিগীলই বেশির ভাগ কাঁরতে পাঁরিত। 
এইজন্য তাহাদেরই কথা মানিতে হইত। 

যে-সব জায়গায় কংগ্রেসের দুইজন কমা একই জায়গা হইতে প্রার্থাঁ 
হইত, আর তাহাদের মধ্যে কেহই হাঁটিতে প্রস্তুত হইত না, সেই সব 
জায়গায়ই সব চেয়ে কাঠিন হইত। সেবার দৃন্ট হইতে উভয়ের মধ্যে ভেদ 
করা অসম্ভব না হইলেও কঠিন তো নিশ্চয় হইত। জনসাধারণের মধ্যেও 
উভয়ের প্রাতি শ্রদ্ধা ও প্রেম থাঁকিত। এ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে কোনও 

এক পক্ষকে নারাজ কাঁরয়াই রায় দিতে হইত। পয়সার প্রশ্নও এমন কিছ 
সামান্য ছিল না। দুই হাজার স্থানের জন্য নিবচিন ব্যয়ও বোঁশ পাঁড়ত। 

অল্প অল্প করিয়াও অনেক খরচ হইয়া যায়। প্রাতদ্বন্দিতার জন্যও খরচ 
ণকছ_ বাঁড়য়া যাইতে পারে। প্রাতিদ্বন্দ্ী ধনী হইলে ও বৌশ খরচ কারবার 
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জন্য প্রস্তুত থাকিলে, নজের দিক হইতেও খরচের মান্রা বাড়াইয়া দিতে 
হয়; কারণ প্রাতদ্বন্দীর প্রচারের প্রাতকার করা আবশ্যক। 

সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে পারলামেশ্টার কমিটি এই সব 
কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াঁছল, ইহা সন্তোষের 'বিষয়। 'নাঁখল 
ভারতীয় নিবচিন ছাড়া আমাকে নিজের প্রদেশের কাজও দোঁখতে হইত । 

যতাদন কংগ্রেসের সভাপাঁতি হইয়াছলাম, ততাঁদন প্রদেশে কংগ্রেসের কাজ 
কিছুই করিতে পাঁর নাই। পূর্বে যেমন বাঁলয়াছ। বরাবর সমস্ত দেশে 
দৌড়-ধাপ কাঁরয়া বেড়াইয়াঁছ। সেবারকার পাঁরভ্রমণেও গনজের প্রদেশে 
তো আসতেই পাঁর নাই। আমাদের প্রদেশ ১৯৩০ হইতেই সত্যাগ্রহের 
কাজে সং্লম্ট 'ছিল। তখন 'ননজের প্রদেশে খুব ঘাঁরবার সুযোগ 
পাইয়াছলাম। একবার ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরুইন প্যান্টের সময়েও কয়েকাট 
স্থানে ভ্রমণ করিতে পাঁরয়াছিলাম। ১৯৩৪-এ, শুধু ভূমিকম্পের সম্পর্কে 
কাষেপিলক্ষেই, যেখানে পাঁরিয়াছলাম গিয়াছলাম। তাহার পর সভাপাঁতি 

হইয়া তো অন্যান্য প্রদেশেই ঘুরিতোছিলাম। এইভাবে প্রায় পাঁচ-ছয় বংসর 
হইতে আমার সঙ্গে আমার প্রদেশের সম্পর্ক খুব কম হইয়া গিয়াছল। 
তাহা হইলেও এই কাজ তো আমাকে দেখিতেই হইত। হয়তো এ বৎসর 
আম প্রাদোশক কাঁমাটর সভাপাঁতও "নির্বাচিত হইয়া থাঁকব। এইজন্য 
প্রাদোশক প্রার্থীদের 'নবচিনে অনেক সময় আমাকে দিতে হইল, অনেক 
কম্টও কারতে হইল। উপরে যত কথা বাঁলয়াছ, আম যাহার সভাপতি 
ছিলাম সেই প্রাদেশিক ওয়ার্কং কমিটিকে সে সমস্ত বাঁঝতে ও মীমাংসা 
কারতে হইল! 

আমাদের প্রদেশে আর একটা কথা আছে যাহা অন্যান্য প্রদেশে বেশির 
ভাগ সাধারণত দেখা যায় না। জিলা কাঁমাটগু প্রায়ই প্রাদোশক কমাটির 
উপর বিচারের ভার ছাড়িয়া দিতে চাঁহত; কারণ সেগুলি জানত যে 
নিজেরা বিচার কাঁরলে নিজেদের মধ্যে মতভেদ বাড়িয়া যাইবে এবং এই 
কারণে নিবচিন করার অসবিধাও বাঁড়বে। কিন্তু প্রাদেশিক কার্যকরী 
সভার পক্ষে রায় দেওয়া সহজ ছিল না; কারণ উহাও স্থানীয় অবস্থার 
সঙ্গে যথেষ্ট পাঁরাঁচত ছিল না। তাহা হইলেও 'আঁম মনে কাঁরতাম যে 
প্রাদেশিক কার্যকরী সভার হাতে একাজ ছাঁড়য়া দেওয়া ভাল হয় নাই। 
উহাতে প্রায় সকল মীমাংসা সর্বসম্মাতক্মে হইত। কয়েকাটিতে মতভেদ 
হইয়াছিল, কখনও কখনও এই মতভেদ তারও হইয়া গেল; কিন্তু শেষে 
সমস্ত কথা সকলের সম্মতিক্রমে নির্ণয় হইতে পারিয়াছিল। কয়েকাঁট 
বিচারের সম্পর্কে আমাকে খুব অস্াবধা করিয়া নিজেকে মানাইতে হইয়া- 
ছিল। কিন্তু আমি ব্যান্তগত বিচার-থাহার সম্বন্ধ 'ছিল ব্যান্তর সঙ্গেই__ 
চাঁপয়া গিয়া কাঁমাটর আঁধকাংশের মতকেই মানিয়া লইলাম। যতদূর মনে 
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পড়ে, কখনও এই 'চন্তা আসিতে দিই নাই যে আমার জন্য কাহারও নাম 
লইয়া ভোট দেওয়ার প্রয়োজন হয়। হ্যাঁ যেখানে প্রয়োজন হইত, 'নজের 
মত বাঁলয়া দিতাম; কিন্তু তাহা বাঁলতাম সংযত ভাষায়, যাহাতে কটুতা 
না আসতে পারে। যাহা হউক, প্রদেশের নাম বাছাই এইভাবে চকিয়া 
গেল। 

আমাদের প্রদেশে আমরা এই কথার উপর জোর 'দিয়াঁছলাম যে বিশেষ 
করিয়া এমন লোকই লইতে হইবে যাহারা কংগ্রেসের কমর্ট ও সেবক। 
এরূপ লোকের উপরই অবশ্য আঁধক ভরসা করা যাইতে পারত; কারণ 
তাহারা নিজেদের কাজ দয়া পরিচয় দিত যে তাহারা বিশবাসের যোগ্য, 

আর তাহাদের নিকট হইতে আশাও করা যাইত যে তাহারা কংগ্রেসের যেমন 
আজ্ঞা তেমনই কাজ করিবে । কিন্তু কোথাও কোথাও অবস্থা বিশেষে 
ইহার জন্যও এরূপ লোকও লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম যাহারা কংগ্রেসের প্রাত 
সহানুভূতিসম্পন্ন এবং তাহার সেবাও কিছু কিছু কারিয়াছল, কিন্তু 
যাহাদের কর্মী বাঁলয়া মনে করা যাইত না- ইহা স্থানীয় অস্ীবধার জন্য, 
কখনও কখনও খরচের কথা ভাঁবয়াও, কাঁরতে হইয়াছল। 

আমাদের প্রদেশে এক বিশেষ অবস্থা ছিল। এখানে কিষাণ সভা কাজ 
কিয়া আসিতেছিল। উহা কোন প্রকারে ১৯৩৩-৩৪ সালে স্বামী সহজা- 
নন্দের নেতৃত্বে উৎসাহ লাভ কারিয়াছিল-এ সম্বন্ধে কিছ উপরে উল্লেখ 
কাঁরয়াছি। উহা এই তিন-চার বৎসরের মধ্যে কোথাও কোথাও, বিশেষ 
কারয়া গয়া ও পাটনা জেলায়, জনসাধারণের মধ্যে প্রবল বেগে কাজ করিতে 
পারিয়াছিল। কংগ্রেস ও কষাণ সভার মধ্যে বিরোধ ছিল না। উভয়ের 
অনেক প্রভাবশালী কমাঁরা একই ছিলেন। যেখানে যেরূপ দরকার পাঁড়ত, 
কংগ্রেস তাঁহাদের সাহায্যও কাঁরত। নিবচনের প্রার্থীদের নাম বাছাই 
কারবার সময়ে প্রাদেশিক ওয়াকিং কমাঁটর সভ্য 1হসাবে স্বামী সহজানন্দ 
এমন কয়েকজন লোক লওয়ার উপর জোর দিতে লাগলেন যাহাদের সঙ্গে 
কিষাণ সভার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। এ সমস্ত লোকের সঙ্গে অন্যান্য 
সভ্যের বিশেষ বিরোধ ছিল না; কিন্তু কোথাও কোথাও এমন উপলক্ষ 
হইল যে কিষাণ সভার কর্মী ও কংগ্রেসের কমর্ণ উভয়ের মধ্যেই বরোধ 
হইয়া গেল। তাহা হইলেও কার্ধকরী সভা সামলাইয়া লইল। শেষে যে- 
সমস্ত কথা 'স্থর হইল সবগুলি সকলের পছন্দ ও অনুমোঁদত হইল। 

আরেকটি বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন । প্রার্থী নিবচিনে আমাদের 
এ-কথার উপরে মন দিতে হইয়াছিল যে কোন প্রার্থা কোন জাতির লোক। 
কংগ্রেসের পক্ষে ইহা কোন সন্তোষজনক কথা 'ছল না; কিন্তু অবস্থা- 
গুণে আমরা নিজেদের ইহা হইতে স্বতন্ত রাখিতে পারি নাই। এই 
প্রদেশের পক্ষে ইহা দুঃখ ও লজ্জার কথা যে আমরা এই নাম বাছাইয়ের 
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কাজে জাতির কথা একেবারে ভুলিতে পার নাই আর আমাদিগকে এ-কথা 
ভাবতে হইয়াছল যে অমুক স্থানের অম্ক প্রার্থ'র নিবচিনে আধকার 
আছে এবং ইহাও দেখিতে হইয়াছিল যাঁদ অমুক প্রারথশ'র নাম আমরা গ্রহণ 
না-কাঁর তাহা হইলে ইহার প্রভাব এ জাতির লোকের উপর তো খারাপ 
হইবেই, নিবচিনের পক্ষেও খারাপ হইবে! আমাদের ইহাও ভাবতে হইত 
যে যতগ্দলি প্রার্থী মনোনীত করা হইল তাহাদের মধ্যে সকল জাতির 
প্রার্থা লওয়া হইয়াছে কি না লওয়া হইয়া থাঁকলে এমন সংখ্যা লওয়া 
হইয়াছে ক না যে আমরা এ জাতির লোকদের সন্তুষ্ট কাঁরতে পাঁরয়াঁছ! 
এই সব কথা রাস্ত্ৰীয় প্রাতষ্ঠানের পক্ষে গৌরবের নয়। কিন্তু আমাদের 
নিবচিনেও জতিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ইহা ভাবয়াও আমরা খুশী 
থাঁকিতাম যে সকল জাতির মধ্যে কংগ্রেস কমাঁ এমনভাবে উপাঁস্থত থাঁকত 
যে আমরা কংগ্রেসের নীতি অনুসারে তাহাদিগকে 'নরচিনও কাঁরতে 
পাঁরতাম। এইজন্য কাহারও 'নবচিনে আমাদের বেশী আঘাতও খাইতে 
হইত না; কারণ যাহাদের নাম আমরা বাছিয়া লইতাম তাহারা প্রায়ই অন্যান্য 
দিক হইতেও যোগ্য হইত। কিন্তু তত্বের দিক হইতে এই চিন্তা আসিতে 
দেওয়াই ঠিক ছিল না। 

পুণায় হরিজনদের সঙ্গে যে-বোঝাপড়া হইয়াছিল তাহাতে স্থির হয় 
যে হরিজনদের জন্য স:রাক্ষত স্থানে এক প্রাথাীমক নির্বচন হইবে । তাহাতে 
শুধু হরিজনরাই যোগ দিবে। এই 'নিবাচনে যাঁদ চার বা তার চেয়ে কম 
হরিজন প্রার্থৰ হয় তাহা হইলে ভোট লইবার প্রয়োজন হইবে না, সকলের 
নামই বাছাই করা হইয়াছে বাঁলয়া বাঁঝতে হইবে। যাঁদ প্রাথীদের সংখ্যা 
বোশ হয় তাহা হইলে হরিজনেরা ভোট 'দিয়া ইচ্ছামত যে-কোনও চারজনকে 
নির্বাচিত কারবে। আবার নির্বচিন হইবে, তাহাতে হরিজন ও অন্য সকলে 
ভোট 'দবে, যাহার সবচেয়ে বোঁশ ভোট হইবে সে-ই 'নর্বাচত হইবে। 
ফলে সবর্ণ হিন্দুদের শেষ 'নরবচিনে যোগ 'দিধার স্যাবধা মিলিত, কিন্তু 
তাহারা ইচ্ছামত িবচিন কারতে পারত না। হারিজনেরা প্রার্থামক নিবাচনে 

যাহাদের বাছয়া লইত সেই চারজনের মধ্যের একজনকেই তাহারা ভোট 
দিতে পাঁরত। এই বোঝাপড়ার ফল এই দাঁড়াইল যে হাঁরজনেরা দুইবার 
কাঁরয়া ভোট দিবার আঁধকার পাইল। সঙ্গে সঙ্গে হারজন প্রার্থীদের 
একবার শুধু হরিজন ভোটদাতাদের মধ্যে, পরের বার হাঁরজন ভোটদাতা 
ও বর্ণহন্দু ভোটদাতাদের মধ্যে প্রচার কারতে হইত, ইহা সহজসাধ্য ছিল 
না; কারণ ইহাতে খরচ বোঁশ পাঁড়ত। এই প্রদেশে হরিজনদের ছল 
যোলটি আসন। আমরা চেস্টা কাঁরয়াছলাম, এ সব আসনগলিতেই 
কংগ্রেসণ প্রার্থ দাঁড় করাইব, আর তাহারাই জিতিবে। এইজন্য তাহাদের 
মধ্যে প্রধান কমর্ণ ও প্রভাববান লোকদের সম্মাত লইয়াই আমরা নিজেদের 
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হাঁরজন প্রার্থী” দাঁড় করাইয়াছিলাম। ইহার ফলে কংগ্রেসের এমন সব হরি- 

জনেরাও তাহাঁদগকে পছন্দ কারত; কারণ তাহাদের সম্মতি লইয়াই তাহা- 
দিগকে বাছিয়া লওয়া হয়। ইহাতে খরচও অনেক কম হইয়া গেল; কারণ 

অ'ধকাংশ আসনে শুধু একজনই হরিজন প্রার্থীকে দাঁড় করানো হইল ষে 
প্রথম নিবচিনে বিনা বিরোধে নিবাঁচিত হইল, পরের বার একই প্রার্থী 
বালয়া তাহার নামে ভোট লওয়া-দেওয়ার কথাই উঠিল না। হ্যাঁ, কয়েকটা 
আসনে এমন হইয়াঁছল যেখানে নিবচিন সংগ্রাম কারতে হইয়াছিল, কিন্তু 
শেষকালে ১৬টর ১৫ আসন কংগ্রেসী প্রার্থীরাই পাইল। অন্যান্য 
প্রদেশে ইহা এতটা ভালভাবে হইতে পারে নাই বাঁলয়া হারিজনদের একাধিক 
দল হইয়াছল। কেহ কেহ কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল, কেহ কেহ কংগ্রেসের 
[বরোধী। এই বরোধের জন্য কংগ্রেসের প্রাত হারজনদের অশ্রদ্ধাও 
হইয়াছল। আমরা এই সমস্ত সমস্যা হইতে বাঁচিয়া গেলাম। তাহার 
এক কারণ ইহাও হইতে পারে যে আমাদের প্রদেশে উহাদের মধ্যে শিক্ষার 
খুব অভাব আছে; উহাদের মধ্যে এমন লোক বোঁশ ছিল না যাহারা 'নজের 
নিজের উচ্চাকাজ্ষার জন্য নিজেদের স্বতল্ত দল আবশ্যক বাঁলয়া মনে কারত। 

নাম বাছাইয়ের পর সমস্ত দেশে প্রচারের কাজ জংগঠন করা প্রয়োজন 
হইয়া পাঁড়ল। ইহার জন্য অর্থ সংগ্রহের ভারও ছিল পারলামেণ্টারী 
কামাটর উপরেই । এ-কাজ বিশেষ করিয়া সরদার বল্লপভভাই-ই কাঁরতেন। 
প্রাদোশক কাঁমটিগ্রলিকে প্রয়োজন মত সাহায্য করা হইত। প্রাদৌশক 
কমিটিগুলি নিজেদের পৃথক ব্যবস্থাও সাধ্যমত করিত। উপরে যেমন 
বিয়াছ, বিহারে প্রার্থিদের আধকাংশই ছিল কংগ্রেসী কমাঁ। কংগ্রেস- 
কমীরা, বিশেষ কারয়া বিহারে, পয়সাওয়ালা লোক নয়। যাহাদের ঘরে 
খাওয়া-পরার সামান্য সংস্থান আছে, তাহারাও নিবচিনে বৌশ কিছ? খরচ 
করিবার মত ছিল না। তাহা হইলেও যাহার পক্ষে যতদূর সম্ভব সকলে 
নিজের নিজের খরচ কারল। প্রদেশের দিক হইতে যেখানে বেশি প্রয়োজন 
মনে হইত সেখানেই সাহায্য দেওয়া হইত। সমস্ত প্রদেশে যে প্রচার হইল 

সেখানকার প্রার্থীরা । নিবচিন-প্রাথীর মধ্যে যাহার সাহায্যের প্রয়োজন 
হইত, প্রাদোৌশক কাঁমাঁট তাহাকে সাহায্য কাঁরত। এইভাবে প্রাদোশক 
কমিটিকে তো খরচ অবশ্য করিতে হইল. কিন্তু যাঁদ আমরা হিসাব করিয়া 
দেখি যে কতগ্লি ক্ষেত্রে প্রাদেশিক কমিটি কতখানি ব্যয় করিয়া সফলতা 
পাইল, তাহা হইলে সে খরচ বোঁশ বিয়া মনে হইবে না। খানিকটা খরচ 
তো আনবার্য। ক্ষেত্র বহ্ বিস্তিত। এইটুকু তো অবশ্য করা উচিত ষে 
প্রার্থ ও অন্য কংগ্রেসী কর্মী সরবত গিয়া সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে 



প্রাদেশিক আইন সভার নির্বচিন ৫৭৩, 

কংগ্রেসের বাতাঁ পেশছাইয়া দেয় এবং ভোটদাতাদের সঙ্গে প্রার্থীদের 
পাঁরচয় হয়। ইহাতেই খরচ পাঁড়ত অনেক। 

কংগ্রেসের ঘোষণাপত্র ও কংগ্রেস বিষয়ক অন্য সাহিত্য ছাঁপয়া বাল 
করাও আবশ্যক । উহা কেবল নিবচিনের জন।ই নয়, জনসাধারণের শিক্ষা ও 

জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যও প্রয়োজন। এই ধরনের খরচ তো সকল অবস্থাতেই 
আনবার্থ। কিন্তু শুধু সভার দ্বারাই প্রচার করা হইবে না, ইহারও প্রয়ো- 
জন 'ছিল। ভোটের জন্য প্রত্যেক ভোটদাতার 'নিকটেও কোথাও কোথাও 
যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল-বিশেষ করিয়া কোন প্রবল প্রাতদ্বন্দ্বী 
থাকিলে। ইহাতে অনেক খরচ পাঁড়ত। আজকাল মোটর ছাড়া নির্বাচন 
হইতেই পারে না; কারণ দ্রুতগামী যানবাহন ভিন্ন সর্বত্র পেশছান একপ্রকার 
অসম্ভব। প্রতিদ্বন্বী যখন সেখানে বার বার আসতেছে, তখন আমাদেরও 
সেইর্পই করিতে হয়। তাহা হইলেও আমার অনুমান যে বিহারে খরচ 
খুব বোশি পড়ে নাই; আমরা আমাদের কাজ সৃবিধার সঙ্গেই শেষ করিয়া- 
ছিলাম। কিন্তু একথা তো আমাদের মানিতেই হইবে যে, আমরা যত ইচ্ছা 
কম খরচ কার, দেখা গেল যে গান্ধীজীর আদর্শ হইতে তাহা অনেক নিচে। 

গান্ধীজীর মত তো এই ছিল যে কংগ্রেসের উপর লোকের এতখান 
বিশবাস হওয়া চাই-এই শ্বাস কংগ্রেস নিজের নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারাই 
অর্জন করিতে পারে_আর তাহার প্রার্থ এমন খাঁটী ও জনীপ্রয় সেবক 
হওয়া চাই যে কংগ্রেসকে নিজের তরফ' হইতে শুধু ঘোষণা-পন্র ছাপাইয়া 
বাল করা ও তাহার প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করিয়া দেওয়াই যথেষ্ট হইবে 
জনসাধারণের মধ্যে এতখানি উৎসাহ হওয়া চাই যে তাহারা কোন প্রেরণা 
ও উৎসাহ 'বিনাই ঠিক সময়ে গিয়া কংগ্রেসের প্রার্থীদের পক্ষে নিজের 
ধনজের ভোট দয়া দেয়। ইহার অর্থ এই যে 'নর্বচিনের সময়ে প্রচার ততটা 
বোঁশ আবশ্যক নয়, যতটা জনসাধারণের মধ্যে সর্বদা থাকিয়া তাহার সেবা 
করা। জনসাধারণের সেবাই প্রচারের সবচেয়ে অধিক বালম্ঠ উপায় হওয়া 
উঁচিত। 

কথাটা তো ঠিক; কিন্তু এখনও আমরা এতখাঁন সেবা কাঁর নাই। 
ফতদূর পর্যত আমাদের সেবা পেশছিতে পারে সেই সীমানা পর্যন্ত আমরা 
জনাপ্রয় হইতে পারি, এবং সেই অনুপাতে নির্চিনে আমাদের কম 
অস্মবিধায় পাঁড়তে হয়। গত কুঁড়ি বৎসরের সেবা 'নজ্ফল হয় নাই; কিন্তু 
উহা আরও বিস্তৃত ও স্থায়ী হওয়া উঁচত 'ছল। যেখানে স্বার্থের লেশ 
আসিয়া যাইবে, আমাদের অসবিধাও তেমাঁন বাঁড়তে থাঁকবে। 

দুঃখের সঙ্গে 'াঁখতে হইতেছে, 'নর্বচনের আঁভজ্ঞতা আমাকে ইহা 
মানিতে বাধ্য করাইল যে অনেক কংগ্রেস ক্মা' নিজের সেবার দাম গণনা 
করেন, তাহার বদলে কিছু-না-কিছ খুজিতে থাকেন-চাই এসেমারর 



6৭৪ আত্মকথা 

সভ্যপদই হউক আর জেলা মিউনাঁসপালাটর সভ্য পদই হউক আর কিছু 
না হইলে কংগ্রেসের ভেতরে কোন প্রাতিষ্ঠা বা আঁধকারের স্থান! এ-বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই যে এই সমস্ত স্থানে গিয়া মানুষ সেবা করিতে পারে-_ 
কোথাও কোথাও তো+সেবার শন্তি বাঁড়য়াও যায় যাঁদ এই চিন্তা হইতে এ 
সমস্ত পদ বা স্থানের ইচ্ছা করা হয়, তাহা তো ঠিকই। কিন্তু কে 
বালতে পারে যে এই ইচ্ছার মধ্যে সেবার ভাবই প্রবল, না উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই 
প্রবল? একথা মনুষ্যের হৃদয়ও হয়ত ঠিক কারয়া বালতে পারে না; 
কারণ এরূপ ব্যাপারে উহা সর্বদাই নিজেকে ধোঁকা দেয়, এই ধরনের; লোক 
নিজের মনকেই বোঝায় যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশে নয়, সেবার. জন্যই সে 

গান্ধীজী কোনও প্রসঙ্গে একবার বাঁলয়াছিলেন যে যে-ব্যান্ত কংগ্রেসের 
সভাপতিত্ব পাইবার জন্য লালায়ত, তাহাকে সভাপাঁতি না করা উচিত। যে 
এ-পদ সেবার জন্য গ্রহণ করে, প্রাতষ্ঠার জন্য নয়, সে ইহার জন্য ইচ্ছা 
প্রকাশ করে না-অবসর আসলে উহা শিরোধার্য করে। যে-সব,স্থানে জন- 
সাধারণ বাছিয়া বাছিয়া জনসেবক নিযুন্ত করে, সেই সকল স্থানের জন্য এই 
কথা 'মানিয়া চলা উঁচত। "কিন্তু বর্তমান প্রচালত পদ্ধাত এমন যে নিজের 
ঢোল নিজেকেই 'িটাইতে হয়! স্বভাবের স্থান উচ্চাকাজ্্ষা গ্রহণ করে। 
আমরা মনে কার এসকল আসন নিজের জীবনে নিজের উন্নাতর উপায়, 
সংসারের ভিড়ে এগ্যালকে নিজের অগ্রসর হওয়ার এক উপায় বাঁলয়া ভাব। 

ইহা আমাদের সভ্যতা ও সংস্কাতর প্রাতকদল, কিন্তু আধ্যানক পাশ্চাত্য 
মতের অনুকূলই বুঝতে হইবে । আজ ইহা হইতে আত্মরক্ষা করা কাঁঠন 
হইয়া গিয়াছে। আমরা দৌখতোঁছি যে আমাদের সামনে আজ এই আদর্শ 
রাখিতেও সংকোচ হয় যে 'নির্বচনের জন্য কাহাকেও নিজে দাঁড়াইতে হইবে 
না-যাহাদের নিবচিনের আঁধকার আছে তাহাদের উপরই যোগ্য ব্যাস্ত 
খ*জিয়া, বাঁহর করিবার ভার সমর্পণ করা উাঁচত--যাঁদ তাহাদের দৃষ্টি 
আমাদের উপর পাঁড়য়া যায় আর তাহারা আমাদের নিবচিন করে তাহা 
হইলে তাহাদের আজ্ঞা মাঁনয়া নিজের সাধ্যমত এ আসন হইতে যতদূর 
সম্ভব তাহাদের সেবা কাঁরয়া যাওয়া উঁচত। সংসারে সত্যকার প্রজাতান্ল্িক 
ব্যবস্থা ততক্ষণ হইতে পারে না, যতক্ষণ এই প্রকারের কোনও কথা না 
চালানো যায়। ইহার জন্য ত্যাগের ভাবনা দ্ঢ় হওয়া উচিত, ভোগের 
ভাবনা ক্ষীণ করা উীচত; আমাদের ধ্যেন হউক সেবা, প্রাতিষ্ঠা নয়, অন্য 
কোনও স্বার্থ নয়। 

,. এদিকে পারলামেন্টারি রাঁমাটি এইভাবে নিবচিনের জন্য আয়োজনে 
'বাস্ত, ওাঁদকে পণ্ডিত জওয়াহরলালজ+ দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পারভ্রমণ 
করিয়া লোকদের মধ্যে উৎসাহের সণ্টার কাঁরতেছিলেন। এই সময়ে তানি 



ফৈজপ.রে কংগ্রেসের সবচেয়ে প্রথম গ্রামে অধিবেশন &৭৫ 

যে পাঁরমাণ পরিশ্রম ও উৎসাহের সঙ্গে দেশ-দ্রমণ কাঁরয়া লোককে 
জাগাইয়াছলেন, অতখাঁন জোরে প্রচার সম্ভবত আর কোনও সভাপাঁত 
তাঁহার সভাপাঁতত্বের সময়ে করেন নাই। 'তাঁন বাঁলতে চাঁহয়াছলেন, আর 
তাহা ঠিকই বাঁলয়াছিলেন, যে এই প্রকারের নিবচিনে, যেখানে কোট কোট 
লোকের ভোট লইবার কথা, প্রত্যেক ভোটারের 'নকটে যাওয়ার আশা ব্যর্থ; 
আর যাঁদ তাহা সম্ভব হয়ও তাহা হইলেও উহাতে যে কতটা ফল পাওয়া 
যাইবে বলা যায় না। সবচেয়ে বোৌশ দরকার হইল বাতাবরণ পারবর্তন 
করিয়া দেওয়ার, যাহাতে যাঁদ কেহ বাহিরে সাঁরয়া পাঁড়বার চেষ্টাও করে, 
যেন বাহির হইতে না পারে। তানি এই বাতাবরণ প্রস্তুত কাঁরতে অক্লান্ত 
পরিশ্রম কীরলেন। ফল হইল খুব ভাল। 

ফৈজপনরে কংগ্রেসের সবচেয়ে প্রথম গ্রামে আধবেশন 

লখনউয়ের আঁধবেশন হইয়াছল এপ্রলে। সেখানে এক প্রস্তাব এরূপও 
হইয়াছিল যে করাঁচতে ডিসেম্বরে কংগ্রেসের বাৎসাঁরক আঁধবেশন না-কাঁরয়া 
ফেরুয়ারি-মার্চে কারবার যেপ্রস্তাব গৃহীত হইয়াছল সেই প্রস্তাব বদল 
করা হউক। এইজন্য ইহার পরের 'বার্ষক আঁধবেশন ১৯৩৬-এর 
1ডসেম্বরেই হইবার কথা ছিল। ইহা শুধু আট মাসের িভতরেই পাঁড়ত। 
দেশ জওয়াহরলালজীকে তৃতীয় বারের জন্য আবার সভাপাঁতি নির্বাচিত 
কারল। এই আঁধবেশন ফৈজপুরে হইল। স্থানাঁট বোম্বাই প্রদেশে__. 
কংগ্রেসপী মহারাষ্ট্র প্রদেশে পূর্ব খান্দেশে। ইহা একটি গ্রাম মাত্র, শহর 
বলেন তো ছোট শহর। গান্ধজী মত প্রকাশ কারলেন যে কংগ্রেসের আঁধ- 
বেশন গ্রামে হইলে জনসাধারণ তাহাতে বিশেষ লাভবান হইতে পারে। 
প্রথম কথা তো ইহাই হইবে যে গ্রামের লোকদের উহার ব্যবস্থায় যোগ 
দিতে হইবে আর এইভাবে তাহারা উহার সমস্ত কাজকর্মে রস গ্রহণ কাঁরতে 
পারিবে । দ্বিতীয় কথা এই হইবে ঘে আঁতাঁথদের আদর-অভ্যর্থনা ও 
থাকা-খাওয়ার জন্য যে-ব্যবস্থা করা হইবে তাহাতে গ্রামের লোকদের 
আর্ক লাভও হইবে । গান্ধীজী চাঁহতেছিলেন, ব্যবস্থাও এইরূপ হউক 
যে তাহাতে গ্রামের জিনিষেই কাজ চাঁলয়া যায়। এইভাবে উহা যেন 
গ্রামোদ্যোগের উৎসাহের কারণও হয়। 'তাঁন মহারাষ্ট্রের লোকদের অন.- 
রোধ কাঁরলেন, তাহারা যেন এই কংগ্রেসের ব্যবস্থা যথাসাধ্য গ্রামোদ্যোগের 
দ্বারা উৎপন্ন বা উপস্থিতুঞ্ককরা হইয়াছে এরুপ বস্তু দিয়াই করে। কাজ 
কঠিন ছিল, কিন্তু অভ্যর্থনা সাঁমাত যথাসম্ভব চেষ্টা কারয়াছল। 



৫৭৬ আত্মকথা 

আজকাল কংগ্রেসের অধিবেশন খুব বড় আকারে কাঁরতে হয়। উহা 
যেখানেই করা হউক না কেন, খুব বড় আয়োজন করিতে হয়। গাঁয়ে এই 
আয়োজনের বিস্তার আরও বাড়য়া যায়। সেখানে তো কোনও জানিস 
পাওয়া যায় না, সব কিছ? জ:টাইয়া লইতেই হয়। যেখানে লাখ লাখ লোক 
একত্র হইবে, সেখানে তাহাদের জন্য শুধু জলের ব্যবস্থা করাই কাঠন কাজ 
হইয়া পড়ে। তাহাদের থাকবার ও খাইবার, আলো ও পাঁরজ্কার- 
পাঁরচ্ছন্নতার ব্যবস্থা কিছু কম কঠিন নয়। সঙ্গে সঙ্গে, যেখানে এতজন 
লোক একন্ন হইয়াছে সেখানে তাহাদের দেখিবার মত কিছ কলাবস্তু থাকাও 
আবশ্যক হইয়া পড়ে। গান্ধীজীর আদেশে সেখানে যথাশান্ত গাঁয়ের 
জিনিসই ব্যবহার করা হইল। 

বাংলার বিশবভারতাঁর প্রাসদ্ধ কলাকার শ্রীযুন্ত নন্দলাল বস সেখানে 
গিয়া কংগ্রেস-নগর ও প্যান্ডেল এবং প্রদর্শনীর সাজসজ্জা ইত্যাদর খুব 
সুন্দর ব্যবস্থা করেন। প্রশংসার কথা এই যে সাজানোর জন্য গাঁয়ে যে 
বাঁশ ও কাঠ মিলিত তাহাই কাজে লাগানো হয়। যে ফটো তৈয়ার করা 
হইল বা অন্য যে সমস্ত সাজের 'জানস তৈয়ার হইল তাহার সাদাঁসধার 
মধ্যেও খুব সোন্দর্য ছিল। ইহা দৌখিয়া লোকদের আশ্চর্য বোধ হইল যে 
এই সব ছোটখাট সাধারণ জিনিস দিয়া কলাবদ তো 'বাচত্র ও সুর্ঁচর 
শিল্প তৈয়ার কারতে পারেন। শেষটায় তো প্রকৃতির সৌন্দর্য এই সমস্ত 
জানস 'দয়াই তৈয়ার হয়। আমরা "ক প্রকৃতি হইতেও বোঁশ সুন্দর 
কোন জানিস তৈয়ার কাঁরতে পার 2 'ন্তু আমাদের দাঁন্ট আজ দৃঁষত 
হইয়া গিয়াছে। আমরা প্রকৃতির সোন্দর্য ঠিক ঠিক বুকিতে পাঁর না। 

আমরা কলাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক বস্তু বাঁলয়া মাঁনয়া বাঁস। যাহা হউক, 
ফৈজপুরের বিশেষত্ব ছিল সেখানকার সরলতার সোন্দর্য। 

তাহা কংগ্রেসের পরেও সেখানকার জনসাধারণের কাজে আঁসিবে। থাকবার 
জন্য ঝূপাঁড় তৈয়ার করা হইল, তাহাতে গ্রামেরই খড়পাতা, বাঁশ, চাটাই 
ইত্যাঁদ কাজে লাগল। এইভাবে ফৈজপুরের আঁধবেশন হইল প্রথম গ্রামের 
আঁধিবেশন, যাহাতে গ্রামোদ্যোগেরই প্রাধান্য থাঁকিল। এখানে খাঁদর স্থান 
তো সর্বাগ্রে বটেই, আর খাঁদ "দিয়াই সব জায়গা ঢাঁকয়া দেওয়া হইল। 

ণিন্তু আঁধবেশন হইল ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে, তখন খ্যব ঠাশ্ডা 
পড়ে। এইজন্য বাহির হইতে যে হাজার হাজার লোক আসলেন তাঁহাদের 
খূব কস্ট হইল; কারণ এ ছোট জায়গায় এতগ্দীল আগন্তুকের থাকার মতো 

কোন পাকা বাঁড়, ধর্মশালা এমন ?ক কুঁঠির পর্যন্ত পাওয়া 'যাইত না। এ 

হাজার হাজার লোক এমনিতেই খোলা ময়দাক্পে,ও ক্ষেতে সারারাত পাঁড়য়া 
'খাকিত। একথা গান্ধীজীর মনে খুব লাগে। তিনি এ নিয়মকে আবার 



নিবচিনের জন্য ভ্রমণ ও তাহার ফল ৫৭৭ 

বদলাইয়া দিলেন। তখন হইতে কংগ্রেস আবার মার্চ মাসে হইয়া 
আসিতেছে। 

ফৈজপুরের অধিবেশন হইয়াছিল নিবচিনের সামান্য কয়েক দিন পূর্বে 
এই জন্য সেখানে 'নিবচিনের সম্বন্ধে খুব উৎসাহ 'ছিল। কয়েকটি জায়গার 
কত প্রধান কর্মী আসেন নাই, নিজের নিজের স্থানে নিব্চনের ব্যরস্থায় 
লাগিয়া থাকতে হইয়াছিল বাঁলয়া। এখানেও নূতন গঠনতন্র নামঞ্জুর ও 
নিবচিনে যোগ দিবার কথা হইয়াছিল। ব্যাপারটি নাঁখল ভারত কংগ্রেস 
কাঁমাঁটর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল যাহাতে নিবচিনের পরে তাঁহারা স্থির 
করিয়া দেন যে মন্তীমণ্ডলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে কংগ্রেসের কিরূপ নীতি 
হইবে। জওয়াহরলালজীর মত ছিল ইহার বিরোধী ও তাহা সকলের 
জানাই ছিল; কিন্তু সেখানেই জানা গেল যে কংগ্রেস আছে মন্দীমণ্ডল 
গঠনের পক্ষে, এবং প্রস্তাব উপাস্থত হইলে কংগ্রেস তাহা গ্রহণ কাঁরবে। 
কিন্তু এখনও এ প্রস্তাব পর্যন্ত যাওয়ার সময় হয় নাই; এইজন্য এ আঁধ- 
কার 'নাঁখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকেই "দিয়া ছাঁড়য়া দেওয়া হইল। 

এই আঁধবেশনের 'িছ পূর্বে, শ্রীযুক্ত এম. এন. রায় মোনবেন্দ্রনাথ 
রায়) বিদেশ হইতে 'ফাঁরবার পর, সাজা খাঁটিয়া জেল হইতে বাহির হন। 
তিনি এই আঁধবেশনে সর্বপ্রথম যোগ দেন। হইতে পারে যে যতাঁদন তান 
এতটা বিখ্যাত হন নাই, িদেশে যাওয়ার পূর্বে, কংগ্রেসে যোগ 'দিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু এঁদকে ইহাই ছিল উহাতে যোগ ?দবার তাঁহার প্রথম 
অবসর । আমার সঙ্গেও তাঁহার সর্বপ্রথম এখানেই পরিচয় হয়। এখনও 
তাঁহার মতের সঙ্গে দেশের পাঁরচয় হয় নাই, আর কংগ্রেসে স্বাভাঁবক 
কৌতূহল ছিল। "তানি সংয্ত প্রদেশের প্রাতানাধ 'ছলেন এবং 'নাঁখিল 
ভারত কংগ্রেস কামাঁটর সদস্যও নির্বাচিত হন। এইভাবে তিনি কংগ্রেসে 
ভাল করিয়া কাজ করিবার সুঘোগ পাইলেন। 

1নিবচিনের জন্য ভ্রম ও তাহার ফল 

কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গেলে আমরা সকলে নিজের নিজের প্রদেশে 
নিবচিনের কার্ষে যোগ দেওয়ার জন্য চাঁলয়া গেলাম। সেখানেই আমরা 
পাঁণ্ডত জওয়াহরলালের নীকট হইতে 'বহারের কোনও কোনও অংশে 
ঘাঁরয়া যাইবেন বাঁলয়া কথা লইয়াছলাম। অল্প 'কছাদন পরেই 
তিনি বিহারে ঘুরিয়া যাইতে আদসিলেন। আমিও ঘূুরিবার শান্ত পাইয়া- 

৩০ 
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ছিলাম। আমার 'নজের জন্যও যাত্রাক্রম প্রস্তুত কারলাম। সর্বত্র জওয়াহর- 
লালজার যাওয়া সম্ভব ছিল না; কারণ তাঁহাকে তো সমস্ত দেশ ঘোরাইতে 
হইবে। এইজন্য আমরা এরুপ ব্যবস্থা কারলাম যে তানি যেখানে যাইবেন 
না আম সেখানে যাইব। আম তাঁহার সঙ্গে ঘারতে বাহির হইলাম না। 
আমি নিজের যান্না আরম্ভ কাঁরলাম পৃথকভাবে । এইভাবে, আমরা দুই 
জনে মালয়া প্রায় সমস্ত প্রদেশ ঘ্ারয়া ফেলিলাম। পাঁণ্ডত গোঁবন্দ- 
বল্পভ পন্থ প্রভাত অন্যান্য নেতারাও আঁসলেন। যেখানে যেখানে শান্ত 
ক্ষীণ দেখা গেল সে-সব জায়গায় তাঁহারা গেলেন। জনসাধারণের মধ্যে 
অপর্ব উৎসাহ ছিল। ভ্রমণের পর আমাদের মনে আর সফলতার সম্বন্ধে 
কোনও প্রকারের সন্দেহ বা আশগুকা থাঁকল না। যখন নিবচিনের ফল 
বাহির হইল তখন জানা গেল যে আমরা ঘতটা আশা কারয়াছিলাম তাহার 
চেয়েও বেশী সফল হইয়াছি। উপরে বলা হইয়াছে, হারজনদের জন্য যে- 
যোলট স্থান নার্দন্ট ছিল তাহার মধ্যে পনেরোটিতেই কংগ্রেস প্রার্থী 
নির্বাচিত হইল। মেয়েদের জন্য যে-স্থান নার্দন্ট ছিল তাহার মধ্যে 
তিনাঁট অ-মূসলমানের স্থান কংগ্রেস পাইল। শ্রামকদের জন্য 'নাঁদ্ট 
আসনের মধ্যে একটা বাদে আর সমস্ত কংগ্রেস প্রার্থিরাই পাইয়াছিলেন। 
আঁদবাসীদের স্থানেও অল্পস্বজ্প বাদ "দয়া কংগ্রেসের লোকেরাই সমস্ত 
জাতয়া লইল। হ্যাঁ, তবে জামদারদের আসন কংগ্রেস পায় নাই। 'কলন্তু 
একটি ছাড়া অন্য কোনাঁটর জন্য কংগ্রেস প্রার্থও দাঁড় করায় নাই-_-তাহার 
মধোও কংগ্রেসের হার হইল। তাহা আমরা তো জানিতামই। এইজন্য 

ইহা হতাশ হইবার কোন কারণ হয় নাই। 
বহারের পাঁরষদে মুসলমানদের জন্য ৩৯ ক ৪০টি স্থান 'নাদ্ট 

আছে। নিবচিনের অনেক পূর্ব হইতেই কংগ্রেসী মুসলমান ও অন্যান্য 
রাষ্ট্রীয় মতাবলম্বী মুসলমান উভয় দলে কথাবাতাঁ হইতোছল। কাহারও 
কাহারও মত ছিল যে যতদূর সম্ভব কংগ্রেসের তরফ হইতেই সর্বন্র প্রার্থা 
দাঁড় করানোর। কাহারও মত ছিল যে রাজনৈতিক মাশলম সঙ্ঘের সঙ্গে 
_যেমন, জমায়েৎ উলেমার সঙ্গে বোঝাপড়া কাঁরয়া লওয়া হউক-যাহাতে 
কংগ্রেসী ও অন্যান্য দলের মধ্যে কোন বিরোধ না হয়। 'কন্তু কংগ্রেসী 

মুসলমানেরাই একমত হয় নাই। এজন্য কংগ্রেস কাঁমাটগ্াীল িছ বিপপ্ন 

বোধ কাঁরতোঁছল। তাহা হইলেও, অলপ কয়াট জায়গার জন্য কংগ্রেসী 

প্রা দাঁড় করানো হইল। উহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও জন্য রাষ্ট্রীয় 
মুসলমানেরা িরোধতা কারবার জন্য প্রার্থী দাঁড় করায় নাই। কয়েক 

জায়গায় 'বরোধিতাও হইল। কিন্তু রাম্ট্রীয় মুসলমান ছাড়া অন্যান্য 

মুসলমান দলও িছন কিছ? ছিল। তাঁহারাও 'নর্বচনে যোগ দল। 

মুশ্লিম লীগের শক্তি কিছ ছিল না। যতদূর মনে পড়ে লীগের পক্ষ 
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হইতে কদাচিৎ এক-আধ জন প্রার্থী দাঁড় করান হইয়াছে। জমায়েং 
উলেমার সাহায্যে এক দল গাঁড়য়া উঠিল, যাহাদের বিশেষ সাহায্যকারী 
ছিলেন জমায়েং-উলেমার মান্য নেতা ও ইমারত-সরায়েতের নায়েব-আমীর, 
মৌলানা আব্দল মোহাম্মদ মহসীন সার্জাদ। মিঃ মহম্মদ ইউনূস আ'সয়া 
এই দলে যোগ 'দিলেন। মুসলমানদের এই দল সবচেয়ে প্রবল বাঁলয়া মনে 
হইত। এই দলের সঙ্গে কংগ্রেসের কথাবার্তা হয়, ফলে কংগ্রেস অল্প 
কয়েক স্থানেই প্রার্থী দাঁড় করায়। কয়েকজন এমন মুসলমান ঘাহাঁদিগকে 
সর্বপ্রকারে কংগ্রেসী বাঁলয়া মনে হইত আর যাহারা কংগ্রেসের কারক 
অনুসারে জেলে পর্যন্ত গিয়াছিল, তাহারা এ দলের তরফ হইতে দাঁড়ায়। 
উত্ত দল যথে্টরূপে কৃতকার্য হইয়াছল। পাঁরষদের মুসলমান সভ্যদের 
মধ্যে বোশর ভাগ আঁসয়াছল এ দল হইতে। পরে যখন মৃসালম 
লীগের জোর বাড়ল, তখন হয়ত এইরূপ আর রহিল না; কিন্তু কাহার 
দিকে বেশি মুসলমান সভ্য থাকিবে সে তো পাঁরষদ বাঁসলে জানা যাওয়ার 
কথা। ইউাঁনভারাঁসাঁটর আসন শ্রীযুক্ত সাঁচ্চদানন্দ সংহ কংগ্রেস-্রার্থীকে 
হারাইয়া গ্রহণ করেন। 

বিহারের নিবচিন প্রথমেই শেষ হইয়া গেল। এইজন্য এখানকার 
কয়েকজন কমর্ট সংয্স্ত প্রদেশে চলিয়া গেল। এখানকার সফলতার কথা 
সেখানে পূর্বেই পেশীছয়াঁছল, আর ইহারাও 'গয়া ?িছ? কাজ কাঁরল। 
আ'মও অল্প কয়েক 'দনের মধ্যে সেখানে গেলাম । অল্প কিছু ?দনের 
জন্য অন্য প্রদেশেও যাই। সেখানকার লোকেরা আমাকে যেখানে লইয়া 
যাওয়া উচিত মনে কাঁরল সেখানেই লইয়া গেল। মধ্যপ্রদেশে বিলাসপূর 
জেলায় আমাকে 'দিয়া সবচেয়ে বৌশ কাজ করান হয়। সেখান হইতে এক- 
দিনের জন্য জব্বলপুর জেলায় কাটানির নিকটবতাঁ ক্ষেত্রেও যাইতে হয়। 
সেখানে বিলাসপুরের এক ক্ষেত্রে শ্রীষুত্ত রাঘবেন্দ্র রাও কংগ্রেসের প্রার্থীর 
বিরোধিতা কারতেছিলেন। উহাতে কংগ্রেসের হার হয়; কিন্তু অন্য যে- 
সমস্ত জায়গায় গিয়াছলাম, সর্বত্র কংগ্রেস জয়লাভ করে। এর্পে 
কাটগনতেও কংগ্রেসের জিত হইল। সংযুক্ত প্রদেশে অযোধ্যার কয়েকাঁট 
জেলায়, আঁম গিয়াছলাম। আবার ধামপুর জেলায় গেলাম, সেখানে 

কংগ্রেসের বিরোঁধতা ছিল আতিশয় প্রবল। ধামপুর হইতে কছু দূরে 
তরাইয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে কম্টে-সৃষ্টে মোটরে চাঁড়য়া যাইতে 
পারা যাইত। লোকেরা বালত যে কোনও কংগ্রেসী নেতা হীতপর্বে 
সেখানে আসে নাই। এইজন্য সেখানে খুব বড় ভিড় জমা হইয়াছিল। 
লোকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল প্রচুর। 'গয়া ভালই হইয়াছিল; কারণ সেখানে 
কংগ্রেসের জিত হয় অল্প সামান্য কিছ ভোটের জোরেই। 

সংযুক্ত প্রদেশ হইতে আবার চলিয়া গেলাম মহারাষ্ট্র ও কর্ণটিকে। 
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মহারাষ্ট্রে কিছাদন ধাঁরয়া ঘুরিলাম। 'কন্তু অন্যান্য জায়গায় যের্প 
সফলতা পাইয়াছলাম সেখানে ততটা হইল না। এক জায়গায় তো সভায় 
আমাদের পেপীছবার পূর্বেই আমাদের বিপক্ষ, আমার কথা শনীনবার 

নিজের নিজের বাঁড় যাইতে বাঁলয়া দিল! সে দয়া কাঁরয়া ইহার কারণও 
বলিয়া দিল, আম নাকি সেখানে আসতে পার নাই আর সেখানে 

আঁসবও না! হয়তো একথাও বাঁলয়া দিয়া থাঁকবে, কোন কংগ্রেস কমই 
এই সংবাদ লইয়া আঁসয়াছে, ইহাতেও আশ্চর্য হইবার কথা নয়! 'কন্তু 
অন্যান্য জায়গায় খুব সভা হইয়াছিল। অনেক স্থানও আমরা পাইয়া- 
ছিলাম; কিন্তু যতখানি আশা করিয়াছিলাম ততখানি নয়। সবচেয়ে রোশ 
হার হইল রত্বাগারতে, লোকেরা ইহা হইতে বোঁশ আশা কাঁরয়াছিল। 
মহারাস্ট্র হইতে আম কর্ণটক গেলাম, কয়েকটি জায়গায় ঘুরিলাম। 
সেখানে ভালমত সফলতা পাইলাম। এক জায়গায় হার হইল, যেখানকার 
সম্বন্ধে সেখানকার লোকেরা অনেক আশা রাঁখত। সেখানকার প্রার্থীও 
ছিলেন কংগ্রেসের কৃতি কর্ম শ্রীহনুমন্ত রাও কউজলজাী । কিন্তু নির্বচনে 
এরুপ ব্যাপার তো সর্বদাই হয়। 

এ পযন্ত অন্য জায়গায় নিবচিনের কাজ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছল। 
আম অন্ধপ্রদেশে একাঁট মান্র জায়গায় যাইতে পারয়াছলাম, বেলাঁড় 
জেলা । সেখানকার ভ্রমণ শেষ কাঁরয়া ওয়াধয় 'ফারয়া আঁসলাম। এই- 
ভাবে আমার "দ্বিতীয় বার ভ্রমণ হইয়াছল মহারাষ্ট্র ও কর্ণটক প্রদেশের 
কয়েকটি জেলায়। কয়েকটি স্থান পূর্ব পাঁরচিত, পুনরায় দৌখবার 
সুযোগ 'িলিল। এইভাবে সমস্ত দেশে 'নর্বাচন দ্বন্ব শেষ হইল। বোম্বাই, 
মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, ডীঁড়ষ্যা ও আসামে কংগ্রেসের 
যথেম্ট জয়লাভ হইল । পাঞ্জাব, বাঙলা ও সিন্ধু প্রদেশেও কংগ্রেসের 
লোক নিরাঁচিত হইল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অন্য দলের চেয়ে বোঁশ 
ছিল না। সীমান্ত প্রদেশেও কংগ্রেসের দল ছিল সবচেয়ে বড়। কিন্তু 
একবারও তখন কংগ্রেসের পক্ষে সবচেয়ে বেশি ভোট হয় নাই। 

নিবচিনের পর এখন স্থির করিবার সময় আসিল যে কংগ্রেস মল্তীপদ 
লইবে কি লইবে না। এতগ্াাঁল প্রদেশে বোঁশ ভোট পাইয়া কংগ্রেস কি 
মন্তীত্ব লইয়া কাজ কাঁরবে, না পদ না-লইয়াই কাজ কাঁরবেঃ এ-বিষয় 
আলোচনার জন্য 'দল্লশতে 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কমাটির অধিবেশন করা 
হইল। সভাপাঁতির মত হইল এই যে কংগ্রেসের সকল সভ্যকে এই সময় 
সেখানে ডাকা হউক আর কংগ্রেসীনবাঁচিত সদস্যদেরও এক সভা হউক। 
তাহাতে তাঁহারা কংগ্রেসের প্রতি নিজের নিজের শ্রদ্ধা ও কর্তব্য পালনে বা 
আন্গত্যের শপথ গ্রহণ করেন। অতিশয় উৎসাহের মধ্যে এই পারষদের 
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আধিবেশন হইল । এই পাঁরষদের সকল সদস্য লইয়া কংগ্রেসের নিয়মান্- 
বার্ততা ও দেশোদ্ধারের কার্যে সেখানে নাখল ভারত কংগ্রেস কামাটির 
আঁধবেশন হইল যাহাতে 'স্থর হইল যে কংগ্রেস তখনই মল্ত্রীমণ্ডল গঠন 
কাঁরবে যখন গভর্নর কথা 1দবেন শাসনতন্তের দ্বারা তাঁহাকে যে বিশেষ 
আঁধকার দেওয়া হইবে তিনি তাহা প্রয়োগ কাঁরবেন না বরং সকল বষয়ে 

মল্নীদের পরামর্শ মতই কাজ করিবেন। গান্ধীজী এই কথার উপর খুব জোর 
দিয়াছলেন যে এই কথা না দিলে কংগ্রেসের মল্লীত্ব গ্রহণ করা অনুচিত; 
কারণ শাসনতন্তে গভর্নরের জন্য অনেক আঁধকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে 
_যদি তান সেগুলি প্রয়োগ করেন তাহা হইলে কংগ্রেস মল্লীগণ কোন 
মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ কাঁরতে পারবে না; এইজন্য যাঁদও কংগ্রেসকে 
মন্নীমণ্ডল গঠন কারবার ভার অস্বীকার কাঁরলে চাঁলবে না তথাঁপ গভর্নর 
উপরে লিখিত মতো কথা দিলে তবেই কংগ্রেস উহা গ্রহণ করিবেন। 

যখন শাসনতন্তল রচিত হইতেছিল তখন এই সব বিশেষ আঁধকারের 
কথায় খুব িকা-টপ্পনী হইতোঁছল। যে-সব কারণে এ শাসনতন্ত্র অগ্রাহ্য 
হইল গভর্নরের এই বিশেষ আধকার তল্মধ্যে এক বিশেষ কারণ। সেই 
সময় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষের এই মতের বিষয়ে মন দেন নাই, নিজের 
ইচ্ছামত শাসনতন্ত্র রচনা কাঁরয়াছেন। এখন গান্ধীজী এই দৃষ্টিতে প্রাদেশিক 
গভর্নরদের এই সমস্ত আঁধকার ব্যর্থ কাঁরয়া দিতে চাহিয়াছলেন। কারণ 
পুস্তকে এই অধিকার লেখা থাকলেও গভর্নর যাঁদ কাজে না-লাগান তাহা 
হইলে শাসনতল্ল সম্বন্ধে এক দারুণ আভযোগ দূর হইয়া যায়। আমাদের 
মধ্যে যাহারা মন্তীপদ লইবার জন্য বিশেষ আশ্রহবান ছিলেন তাঁহারাও 
ইহা গ্রহণ কাঁরতে আিচ্ছুক হইলেন; কারণ তাঁহারাও বুঝিতেন এই গৌণ- 
রীতি অনুসারে ব্রাটশ গভর্নমেন্ট গঠনতন্তের সেই সব ধারা রদ কাঁরবে 
সী উকি কিপার 
হইবে না। কিন্তু যাহারা মল্ত্ীত্ব গঠনের বিরোধী ছিলেন তাঁহারা খুশী 
হইলেন। কারণ তাঁহারাও বুঝলেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইহা মানবেন না। 

গান্ধীজী এই বিষয়ে অটল রাঁহলেন। তিনি বাললেন তাঁহার মতে 
মল্লরীত্ব গঠন না-করা খুব ভূল হইবে; কলন্তু তাহার চেয়ে বোঁশ ভুল হইবে 
এই শর্ত-বনা মল্লঁপদ গ্রহণ করা । শেষকালে ইহা গৃহীত হইল। কংগ্রেসের 
সভ্যদের আদেশ দেওয়া হইল যে তাঁহারা নিজেদের নেতা 'নিবচিন কাঁরয়া 
লউন। গভর্নমেন্ট যখন নেতাকে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিতে ডাকিবেন তখন 
নেতাই ইহা প্রস্তাব কাঁরবেন ও বাঁলবেন যে গভননমেন্ট যাঁদ নিজের ক্ষমতা 
প্রকাশ কারবেন না বলিয়া কথা দেন তাহা হইলেই মন্তমণ্ডল গঠন করা 
হইবে, অন্যথায় নয়। 

১৯৩৭-এর পয়লা এপ্রল নূতন শাসন-বধান অনুসারে মন্নীমণ্ডল 
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গঠন করার কথা ছিল। দন সকল প্রদেশের শাসনতন্ত্র এ ধান অনুসারে 
আরম্ভ হইয়া যাওয়া উাচত ছিল। কংগ্রেসের এই সঙ্কল্পের পরে গভর্নর- 
দের এবং তাঁহাদের কাঁ ভাইসরয়কে এখন ভাবতে হইল তাঁহারা এখন 
কি কারবেন। শাসনতন্বের নিয়মানুযায়ী তাঁহাঁদগকে এসেমরির মধ্যে 
যে-দল সবচেয়ে বড় সেই দলকে তান বাঁলয়া দিবেন যেন তাঁহারা মন্ত্রী- 
মণ্ডল গঠন করেন। এসেমার পাঁর্টমেম্বারদেরও াীজেদের নেতা নিবাঁচন 
করতে হইবে । এইজন্য সর্ব প্রথমে সকল প্রদেশে মেম্বারদের নিজের নিজের 
নেতা বাছিয়া লওয়ার প্রয়োজন ছিল। বিহারে পার্ট ও প্রাদেশিক কামাঁটর 

আঁধবেশন একদিনেই হইল যাহাতে নেতা বাছাই কাঁরতে হইল। এ-াবষয়ে 
নিজেদের মধ্যে দলাদাঁল হয় ইহা আমাদের ইচ্ছা ছিল না। আম মনে 
কারতাম সর্বসম্মাতিক্রমে নেতা নিবচিন করাই ভাল। আঁম দৌখলাম কোন 
কোন লোক কোন ব্যন্তিবিশেষের সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা 
কারতেছে, কয়েকজন আমার কাছেও আঁসলেন। আঁম দলাদাঁল কাঁরতে 
মানা করিলাম এবং এই মত প্রকাশ কাঁরলাম যে যাহার সম্বন্ধেই কথা 
বলিতে চান প্রথমে তাহার নিকটেই বালিতে হইবে যে তিনি একথা পছন্দ 
করেন কি না। সভা বাঁসলে এই স্থির করা হইল যে আঁমই প্রত্যেক 
জেলার প্রধান প্রধান সাথে আলাদা আলাদা কথা বাঁলয়া লইব 

আর যেমন যেমন মত বুঝিতে পারব তেমন তেমন উহার 
অনুসারে ানধরিণ কাঁরব, তাহা হইলে ভোটাভোটর গোলমাল আর 
আসবে না। 

আম সমস্ত কথা আলোচনা করিয়া নিজের মত "স্থির করিয়া লইলাম, 
শ্রীধুন্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহকে পাঁর্টর নেতা করা হউক। এ-ীবষয় "স্থির কাঁরতে 
আমার এই কথা হইতে যথেন্ট সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল যে অন্য জনও-_ 
শ্রীযুক্ত অন:গ্রহনারায়ণ সিংহ, যাঁহার কথা কেহ কেহ বাঁলতোছিল-_ আমাকে 
নিজে হইতে বলিয়াছিলেন, তিনি এই পদ চান না। আর যাহারা ও-বিষয়ে 
অন্যদের .সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে ছিলেন তাঁহারা তাঁহার সম্মাতিক্রমে কাজ 
করিতোছলেন না। তৃতনয় ব্যান্ত ছিলেন ডান্তার সৈয়দ মামূদ, তাঁহার সম্বন্ধে 
কিছ? আলোচনা হইতোছিল। তিনি কয়েক বংসর হইতে 'নাঁখল ভারত 
কংগ্রেস কমিটি ও ওয়াক কমিটির সভ্য ছিলেন। খিলাফত কাঁমাঁটর 
সময়ে তাহার প্রধান সেক্রেটারীও ছিলেন। 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কমিটির 

সেটার ছিলেন। রাজনাঁতির আলোচনায় তিনি কংগ্রেসের একজন 
পাকাপোন্ত পুরানো সমর্থক ও পোষক ছিলেন। তাঁহার ত্যাগ কাহারও 

চেয়ে কম ছিল না। তথাঁপ, বহার প্রদেশে, বিশেষ কাঁরয়া কংগ্রেস 
কমীদের মধ্যে, উপরের দুইজনের তুলনায় কম লোকপ্রিয় ছিলেন। 
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সঙ্গে ততটা পাঁরচয় ছল না। এঁ দুইজনের মধ্যেও আবার শ্রীকৃষ্ণ সিংহ 
তাঁহার বন্তৃতা শান্তর দ্বারা নিজেকে বৌশ লোকাঁপ্রয় কারতে পাঁরয়া- 
ছিলেন। ত্যাগের পাঁরমাণে ও নিভ্ঁকতায়ও তান প্রশংসনীয়। অন্রহ- 
বাবুর সংগঠন শান্ত ও আফিস চালাইবার ক্ষমতা সকলেরই জানা । এই সব 
কারণে আমার মত ছিল শ্রীকৃষ্ণবাবুর পক্ষে। আম যখন সমস্ত জেলা- 
গুীলর লোকদের সঙ্গে কথা বাল, তখন আঁধকাংশ লোকের মতও আমার 
সঙ্গে মাঁলয়াছিল। শ্রীষুস্ত রামদয়ালু সংহও প্রদেশের এমন একজন 
প্রাতজ্ঠাবান ব্যান্ত যাঁহার কথাও কেহ কেহ ভাবতে পারত; কিন্তু ইহাতে 

সন্দেহ নাই যে কেহ কেহ তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ আপান্ত তুলিত এবং এই 
বিরোধী দলের মধ্যে তাঁহার নিজের জেলারও কেহ কেহ ছিল। কেহ কেহ 
আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বাঁলতে লাগিল যে আম একজনের সম্বন্ধে 
প্রচার করিয়া জেলার লোকদের "দয়া তাঁহাকে গ্রহণ করাইয়া লইয়াছ। 
কথা ঠিক তাহা ছিল না; হইলেও আমার কিছ দুঃখ বা লঙ্জা হইত না; 
কারণ, যতদুর বাঁঝতে বা দেখিতে পারিয়াছ, জেলার লোকেরা শ্রীকৃষ্ণবাবু 
ও অনগ্রহবাব, এই দুইজনের মধ্য হইতেই একজনকে নেতা করিতে 
চাঁহয়াছিল, কিন্তু অনগ্রহবাব এই গণ্ডগোলে পাঁড়তে চাহেন নাই। 
এইজন্য, যাঁদ আম কিছ কারয়াই থাঁক, তাহা হইলে তাহার প্রভাব এত- 
টুকু মাত্র ছিল যে আম দুইটি নাম প্রস্তাব কাঁরতে দই নাই। শেষে 
একটি নামই প্রস্তাব করা হইল। তাহা হইল শ্রীকৃষ্কবাবুর নাম, লোকে 
সর্বসম্মীতক্রমে তাহা গ্রহণ কাঁরয়া লইল। 

পরে এই কথায় মুসলমানদের মধ্যে-াবশেষ করিয়া কংগ্রেসের বাঁহরের 
মুসলমানদের মধ্যে-কিছু অসন্তোষ বাঁড়ল। তাহারা নিজেদের এই 
মতও প্রকাশ কাঁরল যে ডান্তার মামুদকে কেবল মুসলমান 'বাঁলয়াই নেতা 
করা হইল না-যাঁদও 'তাঁন 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কমাটর মধ্যে অন্য 
সকলের তুলনায় বোঁশ বিখ্যাত ছিলেন এবং বেশি কাজ কাঁরয়াছলেন। 

এই কথা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের কানে পর্যন্ত উাঁঠল। 
আজও যখন সব কথা আবার আলোচনা করি তখন আমার মনে হয় নাষে 
ডান্তার সাহেবকে নেতা করায় আম কিছু ভূল করিয়াছলাম। ইহার অর্থ 
এই নয় যে শ্রীকৃষ্ণবাবুর প্রাতি আমার যে-ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তাঁহার প্রাতি 
তাহা নাই। আম তাঁহার গুণের অনুরাগী । কিন্তু ঘখন এমন সময় 

আসে যে দুই বা ততোঁধক বন্ধুর মধ্যে কোন একজনকেই কোনও স্থানের 

জন্য দেশের দিক হইতে 'নির্বচন কাঁরতে হয়, তখন তাঁহাদের মধ্যে হইতেও 
একজনকে বাহির করিয়া লইতে হয়। কিন্তু যাঁদ কেহ একথা বলেন যে 
যে-সমস্ত কারণে 'ক'কে লওয়া হইল ও 'খ-কে লওয়া হইল না, সেগুলি 
একে একে সমস্ত বাঁলয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে উহা অসম্ভব 
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না-হইলেও অন্ততঃ কঠিন তো বটেই। আমরা কাহারও বিষয়ে সব কথা 
বলিতে চাই না বলিয়া কঠিন নয়। আমার আঁভজ্ঞতা এই যে এর্প 
ব্যাপারে সব কিছ ভাঁবয়া ও বিচার কাঁরয়া লোকে একটা কিছ? স্থির করে, 
আর তাহার সমস্ত কারণগুঁলি সে নিজেও স্পস্ট কাঁরয়া সকলের সামনে 
বাঁলতে পারার মতো জানে না- তাহা হইলেও তাহার নিজের মনে সন্তোষ 
থাকে যে সে ঠিক কাঁরয়া যাইতেছে । এখানেও সেই কথা । ইহা আমার 
পক্ষে সন্তোষের কথা যে পরে যখন একথা আভযোগর্্পে মৌলানা আবৃল 
কালাম আজাদের সামনে রাখা হইল তখন তানি আভযোগকারীদের নিকট 
এই কথাই বাঁললেন যে ঘাঁদ তিনি আমার জায়গায় থাকিতেন তাহা হইলে 
[তাঁনও সমস্ত কথা আলোচনা কাঁরিয়া হয়ত আম যে-ব্যবস্থা কারয়াছি 
তাহাই কাঁরতেন। 

1বহারে এই প্রথম নিবচিন এইভাবে ধূমধামের সাহত শেষ হইয়া গেল। 
কিন্তু সকল প্রদেশে এইর্প হইল না। কয়েক স্থানে, যেমন মধ্যপ্রদেশ ও 

উীঁড়িষ্যায়, নিজেদের মধ্যে যথেন্ট মনোমালিন্য হইল, যাহার ফল দেখা গেল 
যখন নিজেদের দলাদলি স্পন্ট কাঁরয়া প্রকাশ পাইল। সংযুত্ত প্রদেশে হয়ত 
কোনও প্রকারের মতভেদ হয় নাই। বোম্বাইয়ে এমন একজনকে নেতা করা 

হইল যাঁহার যোগ্যতা ও চারন্র বিষয়ে কাহারও তো কোনও সন্দেহ ছিলই 
না, কিন্তু যান সেখানকার সুপাঁরাঁচিত লোকদের মধ্যে একজন ছলেন না। 
ইাঁন হইলেন লালাসাহেব খের । ইনি সর্বদা নিজেকে 'পছনে রাখিতেন। 
যাঁদও তিনি মতবাদে দৃঢ় ও কর্মে নিপুণ ছিলেন তথাঁপ ই“হাকে বাঁহরের 
লোকেরা জানিত কমই। একাঁট ঘটনা হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
ফৈজপুর কংগ্রেসের সময় ইহার উপর ছিল স্টেশনে কংগ্রেস ঘাত্রীদের 
সঙ্গে দেখা করিয়া অভ্যর্থনা করার ভার। সেখানেও যাঁহারা ইহাকে প্রথম 
হইতে জানিতেন না তাহারা বড় একটা জানিতে পারেন নাই ঘে বোম্বাই 
প্রদেশের ভাবা প্রধানমন্নীঁ--তাও আবার এক আত সার্থককর্মা ও কার্যদক্ষ 
প্রধানমন্ত্র_ তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেছেন, তাঁহাদের আসবাবপত্র গাঁড়তে 
বোঝাই কারতেছেন, অথবা নিজে আগাইয়া আসিয়া তাঁহাঁদগকে গাড়িতে 
চড়াইয়া দিতেছেন। সংযুক্ত প্রদেশেও পণ্ডিত গোঁবন্দবল্লভ পন্থকে সকলে 
জানতেন ও চাঁহতেন। কেন্দ্রীয় পাঁরষদে 'তাঁন যে-ধরনের কাজ কাঁরয়া- 
ছিলেন তাহা হইতে সেখানে বা অন্যান্য প্রদেশের লোকদের মনে এ-ধারণা 
উঠিতেই পাঁরিত না যে তান ছাড়া সেখানে আর কেহ এই পদে নিবাঁচিত 

হইতে পারেন। মান্দ্রাজ প্রদেশের মন্ত্রী শ্রীরাজাগোপালাচারীর বিষয়েও এই 
কথা ছিল। 
গভরন্নরেরা নিজের নিজের প্রদেশে, যেখানে কংগ্রেসের ভোট বেশি 

অথবা যেখানে সবচেয়ে বড় দল ছিল কংগ্রেসীদের, কংগ্রেস পার্টির নেতাকে 
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কারতে বলা হইল। সেই নেতারা নিজেদের দিক হইতে সেই কথাই উপ- 
স্থিত করিলেন, যাহার আদেশ তাঁহারা পাইয়াছিলেন 'নাখল ভারতীয় 
কংগ্রেস কাঁমাটর নিকট হইতে । গভর্নরেরা কোথায়ও এ-কথায় রাঁজ হন নাই 
যে তাঁহারা বিশেষ ও সংরাক্ষত আঁধকার প্রয়োগ কাঁরবেন না। তাঁহাদের 
বলার ছিল যে শাসনতন্ত্র বদলাইবার আঁধকার তাঁহাদের ছিল না এবং এই 
ধরনের কথা দিয়া গৌণভাবে সেই নিয়ম বদলাইতে পারেন না। যতদূর 
জান, সবচেয়ে প্রথমে মান্দ্রাজের গভর্নরই ডাকেন রাজাজীকে। সেখানে 
যাহা ঘাঁটল সর্বত্র তাহার পুনরাবাত্ত হইল। সেখানকার খবর সংবাদপন্রে 
ছাপা হইল এই যে গভর্নর অস্বীকার কারলে রাজাজী মন্তীমণ্ডল গঠন 
কাঁরতে অস্বীকার কারলেন। ইহাই সর্বত্র হইল। 

কিন্তু 'ব্রাটশ গভর্নমেন্ট এই শাসনতন্তরকে, যাহা গঠন করিতে তাহার 
কয়েক বংসর লাগয়াছিল, আর ঘাহার বিষয়ে এতটা প্রচার করা হইয়াছল, 
এইভাবে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বেই মারতে দিতে চাহলেন না। তাহার 
কর্মচারগণের মনে হয়ত আশা ছিল যে কংগ্রেসের লোকেরা মন্তীত্ব 
গ্রহণের লোভ সংবরণ করিতে পারবে না; এইজন) ১লা এপ্রল না হইলে 
কয়েক দিনের মধ্যে "ছিদ্র বাঁহর কাঁরয়া পরে তাহার ভোটাঁধক্য এঁদক- 
ওদক করিয়া ?দতে পারা যাইবে। এইজন্য গভনমেন্ট স্থির কাঁরয়া লইল 
যে, যে-ভাবেই হউক, যাহাকেই হউক, অল্পাঁদনের জন্য হইলে তাহাই সই, 
পাঁরষদের ভোটের বিরুদ্ধেই হউক না কেন, মন্্রীমন্ডল গঠন কারিতে হইবে 
_কাহাকেও না কাহাকে প্রধানমন্ত্রী ও তাহার সঙ্গে আরও কয়েকজনকে 
জুটাইয়া ১লা এপ্রলে মন্তীমণ্ডলের নাম অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দেওয়া 
চাই। এখন এই চেষ্টা সকল প্রদেশেই হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইহা 
কংগ্রেসের পক্ষে খুব গৌরবের কথা যে, কোনও প্রদেশে একজনও কংগ্রেসী 
এরূপ পাওয়া গেল না যে এই ধোঁকায় পাঁড়য়া মল্রীত্ব গ্রহণ করে। এইজন্য 
কংগ্রেসের বাহিরের লোকদের মধ্য হইতেই ছু লোক নিযুন্ত করা 
অত্যাবশ্যক হইয়া পাঁড়ল। গভর্নর এরুপ করিতেও পারতেন; কারণ 
শাসনতন্তের নিয়ম অনুসারে, ছয় মাস পর্যন্ত, পাঁরষদের আধবেশন না- 
কাঁরয়াও, শাসনকার্য, গভর্নরের অনুমাত ও তাঁহার বাজেট মঞ্জর করিয়া 
দলে, চাঁলতে পাঁরত। তাঁহারা এই আশায় সর্বত্র মল্তীমণ্ডল গঠন 
কাঁরলেন, যে পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে হয়ত হাওয়া বদলাইবে- হয়ত কংগ্রেসের 
জোর কিছ কমিবে। 

বিহারে এই কাজের ভার গভর্নমেন্ট দিলেন মিঃ মহম্মদ ইউনুসকে। 
এই মুসলমান ভদ্রলোকটিকে ইণ্ডিপেন্ডেন্ট পার্টর তরফ হইতে নিবচিন 
করা হয়; এই পাঁটরর প্রধান ব্যান্ত ছলেন মৌলানা আবুল মোহসীন 
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মোহম্মদ সঙ্জাদ। মোলানা সঙ্জাদ ছিলেন জাঁময়ং-উলেমার নেতা । মনে 
হইতি।ছল যে তান কংগ্রেসের প্রাত সহানুভতিসম্পন্ন । 'নিরবচিন ব্যাপারেও 
তাঁহার সঙ্গে বোঝাপড়া যাঁদ না-ই হইয়া থাকে তবে ঝগড়াও কিছ, হয় 
নাই। কত কংগ্রেসী মৃসলমান তাঁহার পার্টিতে এইজন্য নাম লিখাইয়াছল 
যে তাহারা এরূপে সহজে 'নর্বাচিত হইতে পারবে, বিশেষত তাহারা যখন 
বাঁঝতোছল যে কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে মৌলানা সঙ্জাদ অনেকটা একমত । 

কিন্তু এই উপলক্ষে মৌলানার ভুল হইল। 'তাঁন নিজের পাঁটতে 'স্থর 
কারলেন যে 'তানই মনল্ত্রীমণ্ডল গঠন কারবেন। জান না সেখানে কি-সব 
কথাবাতাঁ হইল। তখনকার হাওয়ায় নানা ধরনের কথা ছিল। কেহ কেহ 
বালিত, কংগ্রেসী মতের মুসলমানেরা আপাত্ত কাঁরয়াছিল, কিন্তু তাহাদের 
সংখ্যা আর সকলের তুলনায় দুই-একটি কম ছিল। কেহ কেহ বাঁলত, 
পার্টর শেষ পরামর্শ দেওয়ার সুযোগই হয় নাই; কারণ যখন এক জায়গায় 
বাঁসয়া পার্ট আলোচনা কারতোছিল যে মন্ত্ীমণ্ডল গঠন কাঁরবে কি না, 
তখন মিঃ ইউনুস গভর্নরের নিকট গিয়া কথা দিয়া আসলেন যে তান 
মল্লীমণ্ডল গঠন করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন, এবং গভর্নরের কথায় তান 
মন্দের নামও 'িয়া দিয়াছেন, গভর্ণর সে-সমস্ত গ্রহণ কাঁরয়া লইয়াছেন, 
আর তখন তিনি আসিয়া পার্টর সভায়-যাহা তাঁহার অপেক্ষা কাঁরতে- 
ছিল- এই খবর দিলেন যে মন্ত্রীমণ্ডল নিয়োগ করা হইয়া গিয়াছে! ইহার 
পরে পার্ট ক? বালিতে পারল না-_ হয়ত তাহারাও এখন এ-িষয়ে 
কিছ; বলা অনর্থক বাঁলয়া মনে কারল! জান না, কোনটি সত্য! 

এ-বিষয়ে 'বহারে এক মস্ত কথা হইয়া গেল। আমরা খবর পাইলাম 
যে মিঃ ইউনুস কংগ্রেসের অন্য মেম্বারদের তো বিপধতে পারিলেন না, 
কিন্তু তানি হরিজন মেম্বারদের উপর খুব জোর কারতে লাগলেন, এবং 
[তান শ্রীযুক্ত জগজীবনরামকে মন্নীমণ্ডলে স্থান দিতে স্বীকার কারয়াছেন! 
এ-খবরও পাওয়া গেল ঘে শ্রীযুক্ত জগজনঁবনরামকে সঙ্গে করিয়া গভর্নরের 
নিকটেও 'গিয়াছেন, অথবা তাঁহার সঙ্গে কথা বালবার জন্য আর কোথাও 
তাঁহাকে লইয়া 'গয়াছেন! সকলে একটু চিন্তায় পাঁড়ল, কে জানে 
কংগ্রেসের কোনও একজনকেও তিনি না 'বিশধয়া ফেলেন! আমার এ-চিন্তা 
ছিল না, কারণ আম প্রথমেই খবর পাইয়াছিলাম যে মঃ ইউনুসের চেষ্টা 
অবশ্যই আছে, কিন্তু শ্ত্রীঘূন্ত জগজনীবনরাম এই সব ধোঁকায় পাঁড়বার পান্র 
ছিলেন না। শেষে এইরূপই হইল। মন্নমণ্ডল গঠিত হইল; কিন্তু 
তাহাতে যোগ দেওয়ার কথায় শ্রীযুক্ত জগজণীবনরাম পাঁরজ্কার অস্বীকার 
করিলেন অন্য কোন কংগ্রেসের লোকও যোগ দিলেন না। এইজন্য এই 
প্রথম প্রবল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। 'মানস্্রী গঠন ব্যাপারে আমাদের কোনও 
চিন্তা ছিল না; কারণ আমরা জানিতাম, ছয় মাসের মধ্যে হয়ত মিনিস্ট্রী 
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ভাঞ্গিবে, নয়তো শাসনতন্ত্েরই রদবদল হইবে। কারণ এই যে কংগ্রেসী 
সভ্য এমন ভোটাধক্যে নির্বাচিত হইয়াছেন ষে অন্য কোনও পার্ট অথবা 
অন্য সকলে মিলয়াও পাঁরষদে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারবে না- 
পাঁরষদ ও কাউনাঁসলের মিলিত আঁধবেশন হইলেও কংগ্রেসের পক্ষেই 
বৌশ ভোট থাঁকবে। যে-দন 'মানস্্রী গাঠিত হইল সেই দিন পাটনায় 
জনকয়েক লোক মিঃ ইউনূসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন কাঁরল, ইহাদের 
মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রীযুন্ত জয়প্রকাশনারায়ণ। তাঁহাকে গ্রেপ্তার কাঁরয়া 
লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা চাঁলবার পর তাঁহার কিছ; 
সাজাও জুটিল। কিন্তু পরে মিঃ ইউনুস মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বেই 
তাঁহাকে ছাঁড়য়া দেন। 

এইভাবে অন্যান্য প্রদেশেও মন্তরীমণ্ডল গঠন করা হইল। অন্তত নতন 
বিধান অনুসারে শাসনকর্ম চাঁলতেছে ইহা দেখাইবার মতো হইল। কিন্তু 
একথা গভর্নরেরা এবং তাঁহার মন্ত্ররাও জানতেন যে এ হইতেছে অল্প 
কয় দিনের তামাসা। তাঁহারা এই চেণ্টায় ছিলেন যে যাঁদ তাঁহারা ভেদ- 
নীতির দ্বারা 'াঈজেদের অনুকূলে ভোটাধিক্য না পান, তাহা হইলে 
কংগ্রেসের সঙ্গে মিল করিবার কোন না কোনও রাস্তা কাঁরতেই হইবে। 
কংগ্রেসের যে-সব সভ্য মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিবার বিরোধী ছিলেন, কংগ্রেস 
যে ইহাতে কোনও মতে জড়াইয়া পড়ে নাই তাহাতে খাঁশই ছি,লন এবং 
তাঁহাদের কুটীল নীতিকে কাজে লাগাইবার পক্ষে বর্তমানই উপয্স্ত সময়। 
ঘাঁহারা অনুকূলে ছিলেন তাঁহারা একথা বুঝতেন যে আজ না হইলে 
অজ্প কয়েকাঁদন পরেই কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব হইবেই, আর যখন হইবে তখন 
গভর্নরের বিশেষ অধিকারকে বন্ধ কারয়াই তাহা হইবে। এইজন্য এই 
সময়ে এই বিষয়ে কংগ্রেসীরা নিশ্চিত ছিলেন। মল্লমণ্ডল নিজেদের 
লোকাপ্রয় কারবার ফাকে ছিলেন, আর গভর্নরেরা ও ভাইসরয় এই 
সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত ছিলেন। গভনমেন্টের তরফ হইতে যখন-তখন 

শবজ্ঞপ্ত বাহির হইত, আর কংগ্রেসের তরফ হইতে উহা যথেম্ট নয় বাঁলয়া 

ছাঁড়য়া দেওয়া হইত। 
[তিন মাসের পর ভাইসরয় এক বিজ্াপ্তি বাহর কারলেন, তাহা ওয়া্কং 

কাঁমাঁট আলোচনা করিয়া আরও ছু স্পম্ট কাঁয়া জানতে চাঁহলেন, 
এবং কংগ্রেস পার্টর নেতাদের আদেশ দিলেন যে এঁ স্পম্টীকরণ তাঁহাদের 

দিক সন্তোষজনক মনে হইলে তাঁহারা মন্ত্রীপদ গ্রহণ কাঁরতে পারেন। 

ব্যাপারটা এই-__ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট একথা পাঁরজ্কার ভাষায় বালিতে পারেন 

না যে শাসনতন্তের কয়েকটি ধারা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; কারণ তাঁহাদের 

ইহা বাঁলবার আঁধকারও ছল না। কিন্তু তাঁহারা নিজেদের নীতি ঘ:রাইয়া 
ফিরাইয়া বাঁলয়া দিলেন যে আঁধকার সাথা সর্তেও গভর্নর উহা কাজে 
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লাগ্াইবেন না। যেহেতু একথা স্পম্টাক্ষরে বলা হয় নাই, তাই স্পম্ট করিয়া 
বলার দরকার ছিল। ওয়ার্কং কাঁমাঁটর এই প্রস্তাবের পর বোঝা গেল, 
এখন শীঘ্রই আবার কংগ্রেসের লোকদের মল্নীমন্ডল গঠন কারবার জন্য 
ডাকা হইবে! 

এই সময়ে বিহার প্রাদেশিক সম্মেলনের আধবেশন সারণ 'জিলার 
'মসরক' গাঁয়ে করা হইবে বালয়া 1স্থর করা হইয়াছিল। প্রফেসর আবদুল 
বার ইহার সভাপাঁত মনোনীত হইয়াছলেন। আমরা সকলে সেখানে 
গেলাম, এবং কনফারেন্সের কাজ শেষ করিয়া ছাপরায় পেশীছিলাম। 
সেখানেই জানিতে পারা গেল, গভর্ণর শ্রীবাবূকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, 
আর এক চাপরা'শি পন্র লইয়া সেখানেই আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা কারল। 
সেখানে মল্তীমণ্ডল সম্বন্ধে ছু কথা বালয়া লইবার সুযোগ আমরা 
পাইলাম। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা স্থির করিতে পারিয়াছিলাম যে 
ওয়াঁকং কামার কথামত যাঁদ স্পম্টীকরণ সন্তোষজনক হয় তবে আমরা 

বালয়া থাকেন তাহা হইলে সেজন্য সময় লইয়া শ্রীকৃষ্ণবাব্ 'ফারয়া 
আিবেন, তখন আমরা একত্র বাঁসয়া আলোচনা কাঁরিব যে মন্ীমণ্ডলের 
মধ্যে কাহাকে কাহাকে লওয়া যায়। ছাপরায় ছু কিছু গোড়ার কথা 
হইয়া "গয়াছল। চন্তা 'বানময়ও হইয়া গ্িয়াছল, তাহা অবলম্বন 
কারয়া আমরা সামান্য ষে কয়েকজন লোক সেখানে একন্ন হইয়াঁছলাম 
সকলে ইহার মধ্যে ভাবতে পারত। 

মল্ল 'নিবচিন করা ছিল এক কঠিন সমস্যা । প্রথমে তো এই যে কত- 
জন মন্ত্রী হইবে। আমার মত ছিল, ইহার পূর্বে চারজন লোক শাসন- 
ব্যাপারের সমস্ত কাজ সামলাইত, সকল বিভাগ হইতে কাজ আদায় কারয়া 
লইতে পাঁরত। তাহার মধ্যে দুইজন তো ছিলেন গভর্নরের একজিকিউাঁটভ 
কাউনাঁসলার আর দুইজন 'িনিস্টার। এইজন্য আম মনে কাঁরতাম যে 
এই নৃতন বিধানের পূর্বে খন চারজন লোক সমস্ত কাজ সামলাইতে 
পারত তখন এখনও চারজন মন্ত্রীরই সমস্ত কাজ নিবহি করা উচিত। 
বোশ মন্ত্রী কারলে খরচ বৌশ হইবে, আর এমন ধারা কিছ? মনে হইবে 
যে ইহারা নিজের জন্য পদ পাইবার বাসনা হইতে আ'সয়াছে, যতটা সম্ভব 
ততটা পদ স্াঁন্ট কারয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা কারতেছে। 
যেখানে যেখানে মল্ত্রীমণ্ডল পাকাপাকিভাবে গঠন করা হইয়াছিল, সেখানে 
মন্ত্রীদের সংখ্যা বোঁশ রাখা হইয়াঁছল, আমরা তাহা লইয়া িছ কিছু 
1টপ্পনীও কাঁরয়াছিলাম! যাঁদও কংগ্রেসী মন্মীদের জন্য 'নাঁখল ভারত 
কংগ্রেস কামাঁট বাঁড় ও যানবাহন ভিন্ন মাসে পাঁচশত টাকা বাঁত্ত 'নার্দন্ট 
করিয়া দিয়াছিলেন, এবং এইভাবে খরচ খুব কম হইয়া যাইত, তাহা 



নিবচিনের জন্য ভ্রমণ ও তাহার ফল &৮৯ 

হইলেও আমার এই মত দূঢ় ছিল যে মন্ত্রীদের সংখ্যা বোঁশ হওয়া উচিত 
নয়, বিশেষ করিয়া বিহারে চারজনের বোঁশ স্থান নাই। আমার বািয়া 
দেওয়া উচিত যে পরে দেখিয়াছি, আমার মত ভুল ছিল; কারণ আমাদের 
মর রা ই রর পায়ো বার হি আর পূর্ককার কোনও 
বিশেষ আভজ্ঞতা ছিল না। ইহা ভিন্ন আমাদের মন্ত্রীদের পূব নাট 
ধারায় কাজ করিলে হইবে না। তাঁহাদের অনেক নূতন প্রোগ্রাম চালাইতে 
হইবে, এইজন্য এ সমস্ত প্রোগ্রামের বিষয় জানতে ও মত স্থির কারতে 
সময় লাগবেই। এইজন্য কয়েক দিনের আঁভজ্ঞতার পর আম দোঁখলাম, 
হয়ত চারজনের বোঁশ মন্নী রাখলেই ভাল হইত। কিন্তু তখন আমার 
ধারণা ছিল দৃঢ় ও আম ভাবতাম যে চারজনের বোঁশ মন্ত্রী রাখা বিহারের 
পক্ষে উচিত হইবে না। 

এছাড়া আরেকটা কথা ছিল যাহার কিছা-না-কহ প্রভাব এই প্রস্তাবে 
আসতে নিশ্চয়ই কাজ কাঁরয়াছিল। আমরা ভাবিতেছিলাম যে প্রদেশে 
এমন কোন কোন প্রধান ব্যন্তি আছেন যাঁহার বিষয় কোন রকমের মতভেদ 
হইতে পারে না; কিন্তু যখন আমরা তাঁহাদের ছাড়াইয়া যাই তখন এমন 
কেহ কেহ সামনে আসিয়া পড়েন ঘাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচন করা__ 
কাহাকে লওয়া, কাহাকে না লওয়া, ইহা স্থির করা- যথেষ্ট কাঠন বাঁলয়া 
মনে হইত। এইজন্যও মনে হইত যে আমাদের 'নবচিন যাঁদ এ সকল প্রধান 
ব্যান্তর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখ তাহা হইলে খারাপ হইবে না। আরো দুই 
একটি কথা উল্লেখ করাও উঁচত হই,ব। এই বিষয় প্রায় সকলেই একমত 
হইয়া গিয়াছলেন যে একজন হিজনকে মল্লী কাঁরতে হইবে। অন্য সব 
বিচার ছাঁড়য়া দিলেও তাঁহারা যে মিঃ ইউনূস-এর কথা না শুনিয়া_ 
অতিশয় প্রলোভনের লোভ সংবরণ কারয়া- মন্নীপদের জন্য নিজেদের দাবী 
প্রমাণ করিয়া দিয়াছল। এইজন্য ইহাতে সকলের মনে আপনি আপাঁনই 
1স্থর হইয়াছল। কোন বিতকের স্থান ছিল না। হাজারিবাগের শ্রীষন্ত 
রামনারায়ণের ইচ্ছা ছিল যে ছোটনাগপুরের দিক হইতে সেখানকার 
কাহাকেও মন্ত্রী নিযুস্ত করা হউক। তাঁহার বন্তব্য ছিল যে প্রদেশের 
এঁ ভাগ অনগ্রসর বালয়া মনে করা হইত, কংগ্রেসও তাহার দিকে পুরা মন 
দিত না। তিনি আমার নিকট বন্ধুভাবে এই আঁভযোগ বরাবর কাঁরতেন 
যে আমিও এঁ অণ্চলে যথেষ্ট মন দি না। এই আঁভযোগের সমর্থনে 'তাঁন 
বলতেন যে আমি সেখানে গিয়া কখনও কিছুদিনের জন্য থাকি না? 
আমিও তাঁহাকে রহস্য করিয়া বাঁলতাম যে গত 'বশ-বাইশ বংসরের মধ্যে 
আম ছোটনাগপুরে যতটা সময় কাটাইয়াছ এমন কোথাও কাটাই নাই; 
কারণ কারাজীবন বরাবর হাজারিবাগেই কাটাইতে হইয়াছে । রহসোর দিক 
দিয়া দেখিলে ইহাত ঠিকই উত্তর কিন্তু ইহাতে তান খুশী হইতে পাঁরতন 



৫৯১০ আত্মকথা 

না। এইজন্য তিনি জোর করিয়া বলিলেন যে ছোটনাগপুরেও মল্তী 
নিযুন্ত করিতে হইবে। তিনি নিজে 'ছিলেন সেখানকার প্রধান কর্মী 
এই সময় তান ছিলেন কেন্দ্রীয় পাঁরষদের সভ্য। প্রাদোশক নিবচিনের 
সময় তিনি দাঁড়ান নাই। এইজন্য তাহাকে মন্ত্র কারলে কোন স্থান শূন্য 
করিয়া কয়েকাঁদনের মধ্যে সেই স্থানে তাঁহাকে প্রাদোশক পাঁরষদের সভ্যও 
করিতে হইবে। কংগ্রেসে যিনি নিরাঁচিত ছিলেন 'তাঁন ইহা খুব খারাপ 
ধলিয়া মনে কারলেন; কারণ তিনি মনে কাঁরতেন, আর ঠিকই মনে কাঁরতেন 
যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ এই পদের যোগ্য মনে করা হইল না এইজন্য 
নির্বাচত লোকদের ছাড়িয়া বাঁহর হইতে একজনকে লইতে হইল। এই 
মত অনুসারে তাঁহাকে মন্লীমণ্ডলে গ্রহণ করা অসম্ভব হইল, ইহাতে তিনি 
খুব অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি আমার নিকটে কয়েকখানি 'চিঠিও 'লাখিয়া- 
ছিলেন, আমিও অবশ্য তাহার উত্তর 'দয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে তিনি 
হয়ত সন্তুম্ট হইতে পারেন নাই। সকলকে লইয়া যেখানে কাজ সেখানে 
কখনও কখনও এরূপ কাঁরতে হয়। আমার মতো লোকের পক্ষে যাহার 
কাহারও সঙ্গে তিন্ত ব্যবহার করিতে খুব দুঃখ হয় এরূপ আনিচ্ছাকৃত 
কাজ ভারি কঠিন বোধ হয়। কিন্তু কর্তবোর দৃষ্ট হইতে আজও আঁম 
মনে করি যে এই বিষয়ে আমি যাহা স্থর কারয়াছলাম তাহা ঠিকই 
কারয়াছিলাম। 

শেষটায় আমাকে আরো একাঁট সমস্যা সমাধান কারবার ছিল। হারি- 
জনদের মধ্যে দুইজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কমা ছিলেন এক শ্রীজগলাল 
চোধুরী, ইনি ১৯২০ সালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে সবেচ্চি শ্রেণীতে 
পাঁড়তেছিলেন এবং কয়েক মাসের মধোই এম. বি. পাশ কাঁরয়া ডান্তার 
হইতে পাঁরতন। কিন্তু কংগ্রেসের আহবানে পড়া ছাঁড়য়া তখন হইতে 
বরাবর একচিত্ত হইয়া কংগ্রেসের সেবায়, বিশেষতঃ গঠনমূলক কর্মে নিয্ত্ত 
আছেন, সত্যাগ্রহেও যোগ দিয়া জেল ঘুরিয়া আসিয়াছেন; দ্বিতীয় 
শ্রীজগজীবনরাম, হীন অত্যন্ত উৎসাহী ও সুযোগ্য কম্াঁ ছিলেন। 
কংগ্রেসে অল্পদিন কাজ কাঁরলেও ইহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং 'ম্ঃ 
ইউনুস যে-মন্তরীত্ব দিয়াছলেন তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছলেন। সমস্ত 
কথা অনেকক্ষণ ভাববার পর আমরা 'স্থর করিলাম যে শ্রীজগলাল 
চোধুরীকেই মন্ত্র করা হইবে আর শ্রীজগজীবনরামকে করা হইবে পার্লা- 
মেণ্টারি সেক্রেটারি। 



কংগ্রেস মন্ীমণ্ডল গঠন 

এইভাবে আমরা স্থির করিলাম যে শ্রীকৃষ্ণ সিংহকে করা হইবে প্রধান মল্লী। 
তাঁহার সঙ্গে ডাঃ সৈয়দ মাম, শ্রীঅনগ্রহনারায়ণ নিংহ আর শ্রীয্ত 
জগলাল চৌধুরী মন্ত্রী হইবেন এবং চারজন মল্্রীর সঙ্গে আটজন হইবেন 
পালামেণ্টারী সেক্রেটারি । শ্রীযান্ত রামদয়াল্ সংহকে স্পীকার ও প্রফেসার 
আবদুল বাঁরকে ডেপুটি স্পীকার করা হইবে তাহাত ঠিকই ছিল। 
পালামেণ্টারী সেক্লেটারিদের মধ্যে শ্রীযত্ত কৃষণবল্পভ সহায়, শ্রীযুক্ত শাঙ্গধর 
সিংহ, শ্্রীযযন্ত জীমৃতবাহন সেন, শ্রীযুক্ত বনোদানন্দ ঝাঁ,শ্রীষযন্ত শিবনন্দন 
মণ্ডল, শ্রীযুক্ত জগজীবনরাম ও শ্রীযুক্ত সদউল হককে নিযত্ত করা হইল। 
এ সময়ে আমি বুঝিয়াঁছলাম যে নিয়োগগ্ল ঠিকই করা হইল, পরেও 
আমার মত বদলাইবার অবসর হয় নাই-যাঁদও কাহারও কাহারও মতে 
ইহার চেয় ভাল নিবচিন হইতে পারিত। যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলাম 
মন্ত্রীদের সকলেরও একথায় আমার সঙ্গে সায় ছিল। 

আম দুইাট কথা বালিতে ভূিয়া গিয়াছলাম-যাঁদও ইচ্ছা ছিল যে 
প্রথমেই তাহা বলি। একটি হইল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের (কাউন- 
সিলে) নিবচিনের সম্বন্ধে, অন্যাট এসেমারির সভাপতি বা স্পীকার 
নিবচিনের বিষয়। কাউনাঁসলের ভোটারেরা বৌশর ভাগ ধনিক শ্রেণীর, 
জমদারর খাজনা অথবা আঁতরিন্ত আয়কর দেওয়ার লোকেরই সংখ্যা 
বোশ। এই কারণে আমাদের যেমন জমিদারির আসনের জন্য 'নবাচনে 
জয়ের আশা ছিল না, তেমান এই সব আসন জিতিবারও আশা ছিল কম। 
তু ইহাতে দুইভা'ব সদস্য নিবচিন করা হয়-কিছ; ভোটারদের নিকট 

হইতে নির্বচন করা হয়। কিছু নির্বচন করেন এসেমরি বা পারষদের 
সদসেরা। এসেমার দ্বারা যাহারা নির্বাচিত হন তাঁহাদের মধ্যে কংগ্রেসের 
লোকেরা অনেককে নিবচিন করিতে পারত; কিন্তু ভোটারদের মধ্যে 

তাঁহাদের ততটা বোঁশ সাহায্যকারী হয়ত ছিল না। তাই আমরা প্রথম 

হইতেই ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম যে আমরা সব আসনের জন্য প্রার্থাঁ দাঁড় 

করাইব না। কিন্তু যে-কয়াট জায়গা পাওয়া যাইতে পারত সে-সকলের 
জন্য আমরা প্রার্থাঁ দাঁড়ি করাইলাম, জয়লাভও কারলাম; তবে আমাদের 

শান্তর পারিয় হইত এসেমারির দ্বারাই। 
স্পীকার নিবাচিন করিবার জন্য একাঁদন পাঁরষদের অধিবেশন হইল। 

সৌঁদনের জন্য গভর্নর শ্রীষ্ত সাঁছদানন্দ সংহকে সভাপতি নিযুস্ত করেন। 

আঁমও সেই একাঁদন এসেমাব্রতে গিয়াছলাম। তাহার পূর্বে বিহার 
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এসেমরিতে কখনও যাই নাই। তাহার পরও কখনও আর যাইবার সূযোগ 
ঘটে নাই। ভাল কথা, শ্রীবুন্ত রামদয়ালু 'িংহকে 'িবাচন করা হয়। 
নিবচিনের পর শ্রীয,ন্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ এক কোতুকপূর্ণ বন্তৃতা দিয়াছলেন, 
তাহাতে তিনি রামদয়ালবাবুর অভ্যর্থনা করিতে কারতে আমার এক 
বন্তৃতা হইতে উদ্ধৃতি দেন। এ উদ্ধৃতিতে বলা হইয়াছিল যে, যে প্রার্থ 
কংগ্রেসের দিক হইতে নিব্চিত হন তাঁহাকে তো কংগ্রেসের নিয়ল্ণেও 
তাহার নীতি ও নিয়মের বন্ধনে থাঁকতে হইবে; কিন্তু যান স্বতল্লরূপে 
নিবচিনপ্রার্থা হইবেন, তিনি মুন্ত বৃষের মতো, তাঁহার উপর কোনও 
প্রকারের বন্ধন বা নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। আমার এই কথা বালিয়া তান খুব 
রহস্য করিয়াছিলেন। 

এইভাবে মল্ীত্ব তো 'স্থর হইয়া গেল। আঁম 'নয়োগের 1দনই 
মন্লীদের বলিয়াছিলাম যে সব প্রার্থী যাঁদ কয়েকদিনের মতো এক সঙ্গে 
থাকেন তাহা হইলে সবচেয়ে ভাল হয়, এরূপ না কাঁরতে পারলে কোন- 
না-কোনও বাহানায় তাহারা প্রাতাদন নিজেদের মধ্যে একত্র হইয়া 'নজেদের 
সমস্ত বিভাগের কথা লইয়া যেন খোলাখুঁলভাবে আলাপ-আলোচনা 
করেন; তাহা হইলে সমস্ত বিভাগের কাজের সঙ্গে সকলের পারচয় 
থাঁকবে, সকলের যে-কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব স্থির করিবার পর্বে 
অন্যের মতামত ও আঁভজ্ঞতা কাজে লাগাইতে পাঁরিবে_বশেষতঃ যখন 
কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হইবে অথবা কোনও বিশেষ স্থানের 
জন্য কোনও নূতন নিয়োগ কারতে হইবে তখন নিজেদের মধ্যে অবশ্য 
আলাপ-আলোচনা কারয়া লইবেন। এ পর্যন্ত এই ধরনের কাজে কাহারও 
আঁভজ্ঞতা ছিল না বাঁলয়া ইহার প্রয়োজন ছিল, সর্বদা একত্র থাঁকয়া একে 

প্রয়োজন ছল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা হইতে পারল না! পরে জানা 
গেল যে সব মন্দের নিজের নজের বিভাগ ছাড়া অন্যের বিভাগের সব 
কথা জানা থাঁকত না। ইহার জন্য কোথাও কোথাও কিছ কিছ; আঁভ- 
যোগেরও সাঁষ্ট হয়। বোম্বাইতে শ্রীযুক্ত খের শুরু হইতেই এই নাত 
প্রবার্তিত করেন। সেখানকার মন্ত্রীরা প্রায় প্রত্যহ একন্র হইয়া একে অন্যের 
কার্যকলাপের সম্পূর্ণ খোঁজ-খবর রাঁখতেন। সংযুক্ত প্রদেশে ও মান্দ্রাজে 
তো শ্রীযুন্ত গোবিন্দবল্পভ পন্থ এবং শ্রীষন্ত রাজাগোপালাচারির এরুপ 
ব্যক্তিত্ব ছিল যে তাঁহারা নিজেরা মল্তীদের কার্যকলাপের সমস্ত খোঁজ- 
খবর রাখিতেন; এইর্পে সেখানেও কাজকর্ম ঠিকভাবে চাঁলতে থাকিত। 

মন্দীত্ব উপলক্ষ্যে আমাকে ডীঁড়ষ্যায়ও যাইতে হইয়াছল। সেখানে 
পার্টর নেতা নিবচিনের সময় নিজেদের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে জানা গেল। 
এ-কথা পালমেন্টরি কাঁমটি পরন্তি আঁসিয়াছল। উীঁড়ষ্যার নেতৃস্থানীয়- 
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দের মধ্যে পশ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস একজন। ১৯২১ সাল হইতেই তান 
কংগ্রেসে অনেক কাজ করিয়াছলেন। তান স্বীয় পণ্ডিত গোপবন্ধ 
দাস মহাশয়ের সহকমীর্দের মধ্যে একজন ছিলেন। ১৯৩০-৩৪-এর 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনে আমাদের সঙ্গেই হাজারবাগ জেলে থাঁকতেন। সে- 
সময়েও তাঁহার মত জানা গিয়াঁছল, ন.তন শাসনতন্দ্ে কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব 
গ্রহণ করা উীচত। ১৯৩৪-এ যখন কেন্দ্রীয় পাঁরষদের জন্য নবচিন হয় 
তখন ডীড়ষ্যা হইতে কংগ্রেসী সভ্যরূপে তান নির্বাচত হন। ১৯৩৭ 
সালের নূতন বধান অনুসারে ডীঁড়ষ্যা বিহার হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গেলে 
বিহার পাঁরষদের জন্য সভ্য নিবচিন যখন হয় তখন তান কোনও স্থান 
হইতে প্রাদেশিক পাঁরষদের জন্য দাঁড়ান নাই। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে 
যখন বৌশ ভোট হইল এবং জানা গেল যে কংগ্রেস কখনও মান্দত্ব লইলে 
পরিষদের নেতাই প্রধানমন্ত্রী হইবেন, তখন তিনি সেখানকার সভ্যদের মধ্য 
হইতে নেতা 'নর্বাচিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরলেন। প্রাদৌশক নিবচিনে 
তিনি পাঁরশ্রমও কারয়াছলেন। এ নিবচিনের সফলতায় তাঁহার হাত ছিল। 
কন্তু সেখানকার সদস্যদের সামনে এখন এই প্রশ্ন উপাস্থত হইল যে, 
পাঁরষদের সদস্য নহেন এরূপ কোনও লোককে পরিষদের পার্টির নেতা 
রূপে নিবচিন করা ঘায়। পাঁরষদের পার্টির নেতাকে পাঁরষদে হাঁজর 
থাকতে হইবে। সেখানে থাঁকয়াই তান নীজের কাজ কাঁরয়া যাইতে 
পারেন। তাহা ছাড়া, গভর্নর ডাঁকলে তো তান পাঁরষদের কোনও সভ্যকেই 
ডাকতে চাঁহবেন, বাহিরের আর কোনও লোককে ডাকতে তাঁহার অস্বাবধা 
হইবে। অবশ্য বাহরের লোকও, ছয় মাসের মধ্যে তান কোথাও হইতে 
সভ্য নিবচিন হইবেন, এই শর্তে মল্তী হইতে পারেন। “কিন্তু পাঁণ্ডত 
নীলকণ্ঠ দাস শুধু মন্ত্রী হইতে চাহেন নাই; তানি প্রধানমল্ত্রীই হইতে 
পারেন; কারণ সে-পদ তাঁহার উপযুত্ত। পালামেশ্টার কমাটর মত হইয়া- 
ছিল যে সভ্যদের মধ্য হইতেই কাহাকেও নেতা নিবচিন করা যাইতে পারে। 
এইজন্য শ্রীষুন্ত বিশ্বনাথ দাসকেই নেতা "নর্বাচিত করা হইল, তানি 
ব্্ষপ্রের লোক, পূর্বে মান্দ্রাজ পারষদের সভ্য ছিলেন, যখন তাঁহার ও 

জেলা মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তভুন্তি ছিল। 
আমাকে এইজন্য যাইতে হইয়াছল যে সেখানে পরস্পরের মধ্যে এই 

ঝগড়া হইতে দিছু মতভেদ হইবার ভয় ছিল। আম সেখানে গেলাম । 

সবচেয়ে কঠন প্রশ্ন ইহাই উঠিল যে, মুসলমানদের মধ্যে কাহাকে মল্্ী 

করা হইবে। সেখানকার পাঁরষদে মুসলমানদের সংখ্যা খুব অজ্প। যে- 

অল্প কিছ দিনের জন্য মন্ত্রীত্ব লওয়া হইয়াছিল তাহার মধ্যে একজন 
মুসলমান ভদ্রলোক মল্লী ছিলেন। অন্য এমন কাহাকেও নজরে পাঁড়ল না 

'্যান কংগ্রেসের তরফ হইতে নির্বাচত হইয়াছেন এবং মল্লীর কাজ কাঁরতে 

৩৮ 



৫৯৪ আত্মকথা 

পারেন। এই ধরনের লোক, যাঁহার কাজ চালাইবার যোগ্যতা ছিল, তাঁহাকে 
কংগ্রেসী টিকিটে নিবচিন করা হয় নাই এবং এখনও কংগ্রেসে যোগ 1দবার 
জন্য প্রস্তুত 'ছলেন না। আম দুই-তিন দন কটকে বাঁসয়া থাঁকলাম। 
কোনও উপযুুস্ত মুসলমানকে মন্ত্রী কারবার জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা হইল, 
কিন্তু তাহা সফল হইল না। শেষকালে, কোনও মুসলমান না লইয়াই এ 
সময় মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা হইল; কিন্তু এই ব্যাপারে শেষ মীমাংসা পরে 
মৌলানা আজাদকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিবার জন্য ছাঁড়য়া দেওয়া হইল। 

সংযুত্ত প্রদেশেও মুসলমান মন্ত্রী লইয়া অস্মাবধা ছিল; কারণ 
সেখানেও কংগ্রেস টিকেট লইয়া দুই-একজন মুসলমানই নবাঁচিত হইয়া- 
ছিলেন। অন্য লোকেরা স্বতন্ত প্রার্থীভাবেই 'নবাঁচিত হইয়াছলেন, ইহা 
লইয়া মৌলানা আজাদ কথা বালয়াছিলেন। কয়েকজন মুসলমান-যাঁহারা 
কংগ্রেস-এর সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইতেন, কিন্তু কংগ্রেসের তরফ হইতে 
নির্বাচত হন নাই- মৌলানা সাহেবের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া কারবার জন্য 
তৈয়ারী ছিলেন। সেই বোঝাপড়া ঘাঁদ হইয়া যাইত, তাহা হইলে লীগের 
সঙ্গে যে-ঝগড়া হইল তাহা সম্ভবতঃ হইত না। কিন্তু সেই সময় প্রদেশের 
কংগ্রেসী নেতারা এই কথায় রাজ হইলেন না। মোলানা সাহেবেরও 
সেখানে পুরাপুঁর থাকবার সময় হইল না- বোম্বাই যাইতে হইল! এই- 
জন্য সেখানকার মল্নীমণ্ডলের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাফ আহমদ িদোয়াই নামে 
একজন কংগ্রেসের কর্মী ও হাফিজ আহমদ ইব্লাহম-ইনি কংগ্রেস টিকিটে 
নবাচিত হন নাই-এই দুই জনকে মন্ত্রী করা হইল। এখানে বলা ডাঁচত যে 
হাঁফিজ সাহেব পাঁরষদ হইতে পদত্যাগ কাঁরয়াছলেন এবং পুনরায় কংগ্রেস 
টাকিটে 'র্বাচিত হন। বোম্বাইয়ের সমস্যা মৌলানা সাহেবের মত অনু- 
সারে সমাধান হইয়া গেল এবং মিঃ নূরিকে মন্ত্রী করা হইল। এইভাবে 
মধ্যপ্রদেশে মিঃ শাঁরফ মল্নী হইলে। 

মুসলমান মন্ত্রদের সম্বন্ধে এতখাঁন লেখা এইজন্য আবশ্যক হইল যে 
পরবতর্ঁকালে ইহা লইয়া মুসলিম লীগ খুব গণ্ডোগোল সুরু করিয়া- 
ছিল। তখন পর্যন্ত কংগ্রেসের এবং অন্য লোকেরা 'নিবচিনের কথায় 
এবং শাসনতন্র-বাহত বিধানে গঠিত মন্তরীমণ্ডলের কথায় ইংল্যাণ্ডের 
মল্লীমণ্ডলের ছবি দেখিত। তাহারা সেখানকার রীতি-নীতি অনুসারে 
এখানকার মল্লীমণ্ডল সংগাঁঠত ও উহার কাজকর্ম নিম্পন্ন কাঁরতে চাঁহত। 

এইজন্য সকল দলই জের 'নজের প্রার্থৰ দাঁড় করাইয়াছিল। গনবরচনের 
সময় কিছু কিছু নূতন দলও হইয়াঁছল যেমন বিহারের হীণ্ডপেনডেণ্ট 
পার্ট। নিবচিনের পরে যখন এক পার্ট অর্থাৎ কংশ্তরেসের পক্ষে ভোট 

কাহাকেও মন্মী করিবার কথা এই প্রকার বিধানের বিরুদ্ধ বাঁলয়া লাগিল। 



কংগ্রেস মন্তীমণ্ডল গঠন ৫১৫ 

সঙ্গে সঙ্গে একথাও বালতে হয় যে, কংগ্রেস দলেও মুসলমান ছিল। 
তাহাদের ছাঁড়য়া বাহিরে গেলে তাহাদের প্রাত অন্যায় হইবে। নির্বাচন 
পযন্তি লীগের তেমন কিছু জোরও ছিল না, খুব কম জায়গায় লগ 
প্রার্থী খাড়া করিয়াছিল। যেখানে যেখানে দাড়ি করাইয়াছল সে-সব স্থানে 
খুব সফলও হয় নাই। এইজন্য লীগের পক্ষে কংগ্রেসের ভোটাধিক্য 
থাকিলে প্রায় সর্বত্রই মন্ত্রী গঠন করা অবৈধ হইত । কংগ্রেস এক ঘোষণা- 
পন্ন অনুসারে নবচিন সংগ্রাম 'জাতিয়াছিল, সেই পনর অনুসারে কাজ করা 
ছিল উহার কর্তব্য। সব সভ্যরা কংগ্রেসের আজ্ঞানুসারে তাহার কাজ 
কারবে, আদেশ হইলে পদত্যাগ কাঁরিবে। 

কংগ্রেসের নিকট এক অস্ত্র ছিল পদত্যাগের, বৈধ রীতি অনুসারে 
মতভেদ হইলে সে ইহা "দিয়া গভর্নরকে থামাইয়া রাখতে পাঁরত। 

কংগ্রেসের বাহিরে কাহাকেও এই সর্ত স্বীকার না করাইয়া মন্ত্রী করাইয়া 
দলে তাহার হাতে অন্য কোন অস্ত্র থাঁকত না যাহা 'দিয়া গভর্নরের উপর 
কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। শাসনতন্ত্র মতে মল্নীমণ্ডলের মধ্যে 
সকলের সমান দায়িত্ব মানা হইয়া থাকে, ইহার অর্থ এই যে যে-কোন মল্লী 
যেকোনও কাজ করুণ, তাহার দায়িত্ব তাঁহার সহকমাঁদের উপর রহিয়াছে । 
এইভাবে সকলে একে অন্যে সাহায্য করিয়া থাকে, আর একে অন্যের কার্য- 
কলাপের উপর চাপও (অঙ্কুশ) রাখে । মতভেদ হইলে যাহার মত আঁধ- 
কাংশের হইতে পৃথক তাহাকে হটিয়া যাইতে হয়। যাঁদ দুই স্বতন্দ 
প্রতিষ্ঠানের আক্ঞা মানিতে বাধ্য অথবা বচনবদ্ধ মন্ত্রী কোথাও কোন 
মন্লীমণ্ডলে থাকেন, আর এঁ দুই প্রাতিষ্ঞঠান একসঙ্গে মিলিয়া কাজ 
কারবার সঙ্কজ্প ও ব্যবস্থা না কাঁরয়া থাকেন তাহা হইলে হইতে পারে যে 
দুই প্রতিষ্ঠানের পরস্পর বিরোধী আজ্ঞা আসিল এবং মল্লীরা নিজের নিজের 
প্রাতিম্ঠানের আজ্ঞা পালন কাঁরল, তাহা হইলে মীন্ত্রমণ্ডলের কার্যকলাপের 
মধ্যেই বিরোধের সাম্ট হয়। এইজন্য, ইহা আবশ্যক ছিল যে মন্ত্রী 
মণ্ডলের সকল মন্তমী কোন একটি প্রাতিষ্ঠানেরই হুকুম মানিবার জন্য বাধ্য 
বা বাকাবদ্ধ হয়, অথবা িিজেদের মধ্যে অন্ততঃ এমন একটা চান্ত হয় 
যাহাতে এই প্রকারের বিরোধণ কার্ধক্রম উপাঁস্থিত হইতে না পারে, হইলেও 
তাহার নহি আবলম্বে এবং 'তস্ততা 'ভিন্নই হইতে পারে । কোন প্রাদোশক 
ব্যবস্থাপক সভায় যেখানে এই ধরনের শাসনতন্মের মতে মন্নীমণ্ডল কাজ 
কাঁরতেছে, কোন এক দলের অনূকলে বেশী ভোট না হইলে এবং একাধিক 
দল হইতে লোক লইয়া মল্ীমণ্ডল গঠিত হইলে, প্রথম হইতে এ সব দলের 

মধ্যে কথাবাতাঁ বালয়া ইহার জন্য রাস্তা ঠিক করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। 

আবার কখনও মতভেদ হইলে যে-দলের মন্ত্র সঙ্গে মতভেদ হয়, সেই 
দল মল্লীমণ্ডল হইতে জের মল্মীকে হটাইয়া লয়, এবং অন্য মল্নদের 



৬৯৬ আত্মকথা 

নিজের দলের সাহায্য হইতে বাঁণ্ঠত করে। এখানে কথাটা ইহা নয় যে 
কংগ্রেস-এর এত ভোটাধিক্য ছিল যে আর সকল দল একসঙ্গে মিললেও 
কংগ্রেস একাই তাহাদের সকলের চেয়ে বশ সভ্যকে নিজের দিক হইতে 
দাঁড় করাইতে পারিত ও একাই সকলকে ভোটে হারাইয়া দিত। এখানে 
অন্য কোন দলের সঙ্চে চযান্তর প্রশ্ন উাঠিতই না, তাহা হইলেও মুসলমানদের 
প্রশন ঘতখানি তাহার মধ্যে আমরা চেস্টা কারলাম অন্য দলের মুসলমানদের 
সঙ্গে আমরা একটা বোঝাপড়া করিয়া লই 'কন্তু তাহা হইল না। 

আমরা তখন বাঁঝয়াছলাম যে বিধানের দিক 'দিয়া কংগ্রেস কিছু ভূল 
করে নাই; আজও আমার সেই মতই আছে। ইংল্যান্ডের বিধান অনুসরণ 
করা উচিত নয় এবং প্রজাতন্ত্রের প্রচালত 'নয়ম ও রাঁতিনীত হইতে 
পৃথক করিয়া নিজেদের নিয়ম রীতিনীতি গঠন কারতে হইবে ইহা অবশ্য 
অন্য কথা । তখনকার দিনে কেহ এই ধরনের কথা বলেও নাই আর আমও 
জানতাম না যে মুসলীম লীগ ছাড়া আজ এমন কোন চিন্তাশীল ব্যান্ত 
অথবা প্রাতিষ্ঞান আছে যাহা বাঁলয়া উবে যে ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র চলিতে 
পারে না এবং চলা উচিতও না। যাঁদ প্রজাতন্ত্র নাই চলে তাহা হইলে দেশ 
তাহা বিবেচনা মতো যাহা উচিত মনে কাঁরবে অন্য কোন বিধান প্রণয়ন 
কারবে। কন্তু যতক্ষণ আমাদিগকে প্রচালত প্রজাতন্তের রাস্তায় চাঁলতে 
হইবে ততক্ষণ এ প্রজাতন্ত্র নিয়ম ও রীতিনীতি হইতে 'নজেদের ম্ত 
কারতে পারি না। আঁম ইহাও স্বীকার কার যে দেশ কখনও প্রজাতন্ত্র 
ছাঁড়য়া অন্য কোন প্রকারের বিধান গ্রহণ করিবে আর আঁম স্বীকার কার 
যে তাহাতে 'হন্দু ও মুসলমান ও অন্যান্য সকলে একমত হইবে । প্রজা- 
তন্ল ছাঁড়িবার অর্থ হয় কোন এক ব্যাস্ত অথবা কোন এক লোকের হাতে 
ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া দেওয়া-_-ভারতের শাসনতন্নকে গণ্ডি দয়া বন্ধ 
কাঁরয়া দিয়া আম স্বীকার কার না যে মুসলমানেরাও ইহা চায় যে জন- 
সাধারণের হাতে অধিকার না-দিয়া কোন এক ব্যক্তি বা দলের হাতে দেওয়া 
যায়। অন্য কোন দিক হইতে কোন প্রতিষ্ঠান আজ পর্যন্ত এই ধরনের 
কথা বলেও নাই যে ভারতে প্রজাতন্ত্র হওয়া উীচত নয় এবং চালতেও 
পারে না। শুধু মুসলম লীগই অল্পাঁদন হইল এই কথা বালিয়াছে, আর 
তাহাও সমগ্র ভারতবর্ষের জনই বাঁলয়াছে শধু তাহাদের প্রদেশগ্ীলর 
জন্যই নয়। কারণ যখন হইতে পাকিস্থানের কথা উঠানো হয় তখন হইতে 
তাহার সম্বন্ধেও একথা বলা হয় নাই যে পাঁকিস্থানে অথবা অন্য ভাগে_ 
লোকে যাহার 'হন্দস্থান নাম 'দিয়াছে- প্রজাতন্ত্র হইতে ভিন্ন অন্য কোন 
শাসনতন্ল হইবে। পাকিস্থান ও হিন্দস্থান উভয় দেশেই স্থানীয় জন- 
সাধারণ দ্বারা মনোনীত সভোরাই শাসন করিবে_কোন এক ব্যান্ত অথবা 
দল নহে। যাহা হউক, মল্লীমণ্ডল গাঁঠত হইলে--সত্য কথা বলিতে গেলে, 



সীমান্ত প্রদেশে ভ্রমণ ৫১৭ 

পাস হাটার রা হারান 
গল। 
ঠিক জুলাই ১৯৩৭ সালে তো নয়_যখন অন্যান্য প্রদেশে অস্থায়ী 

মল্তীমণ্ডলগ্ীল ইস্তফা দিলেন ও কংগ্রেসী মন্ীমণ্ডল গঠিত হইল); কিন্ত 
তাহার কিছু পরে সীমান্ত প্রদেশে সেখানকার মল্তরীমণ্ডলকে ইস্তাফা 
দিতে হইল, এঁ প্রদেশে নিবচিনের সময় কংগ্রেস দলের হইতে সবচেয়ে বোঁশ 
নির্বাচিত হইয়াছলেন; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা তেমন বোশ ছিল না যে 
একাই অন্য সকল দলকে ভোটে হারাইয়া দিতে পারেন। এইজন্য সেখান- 

কার মন্ত্রমণ্ডল অন্য লোকদের সঙ্গে লইয়া আরও কিছ_কাল চাঁলতে 

থাকিল; কিন্তু তাহাও বেশিক্ষণ টাকতে পারল না_পাঁরষদের আঁধ- 

বেশনের পর তাহাকে ইস্তাফা দিতে হইল। অন্যান্য প্রদেশে পাঁরষদের 

আঁধবেশনের পূর্বেই সামায়ক মল্নীমণ্ডল ইস্তাফা দিয়া 1দয়াঁছল। 

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে আমাকে সেখানেও যাইতে হইল ও 
সেখানকার মন্ত্রীমণ্ডল গঠনে সাহায্য করিতে হইল। ইহাতে এমন কিছ, 
অসাবিধা হয় নাই; যাহা [ছু কারবার মৌলানা সাহেবই করিয়াঁছলেন। 

সবচেয়ে বড় কথা এই 'ছল যে ডাঃ খাঁ সাহেব ও খাঁ আবদুল গফুর খাঁ 

থাঁকতে বোঁশ িছ; কারবার প্রয়োজনই ছিল না। আমি তো এই 

সৃযোগকে এ প্রদেশে যাইবার এক বাহানা মান্র মনে কাঁরয়াছিলাম। 

স'মান্ত প্রদেশে ভ্রমণ 

সীমান্ত প্রদেশে যাওয়ার আমার এই প্রথম সুযোগ ঘাঁটল। আমরা প্রথমে 
সোজা অবটাবাদ গেলাম। সেকালে গভর্নর এখানেই থাকতেন, এখানেই 
মল্দীমণ্ডল গঠনের কথাবার্তা চলিতেছিল। জায়গাটা পাহাড়ী, গরমের জন্য 

পাঁরষদের আঁধবেশন এখানেই হয়। যাওয়ার সময় সেখানে পেশছিবার 

পর প্রথামত 'মাছল তৈয়ার ছিল। মৌলানা সাহেব ইহাতে যোগ দিলেন 

না-_আমাকে দিতে হইল। কিন্তু পথে জোর বৃন্টি আরম্ভ হইল। 

মাছিলও ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। মল্লীমণ্ডল গঠনের কাজ শেষ করিয়া 

আমরা কয়েক জায়গায় চাঁলয়া গেলাম একটি জায়গার নাম মানসেহারা; 

উহা পাহাড়ের উপরে, ডাকবাংলো হইতে চাঁরাদিকে খুবই সন্দর দৃশ্য 

দেখিতে পাওয়া যায়। অল্পক্ষণের জন্য আমরা সেখানে গেলাম, এবং 

সেখান হইতে আমরা আসলাম পেশোয়ারে। আবার খাঁ সাহেবের গ্রাম 
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উতমানজই'তে গেলাম, চরসাদা হইয়া । তাঁহার বাংলোতে কিছুকাল 
থাকিলাম। সেখান হইতে স্বাধীন অণ্চল দৌঁখয়া আবার পেশোয়ারে 
ফিরিলাম। পরের দিন আমরা আর এক 'দকে একবার ঘুঁিয়া আসলাম। 

পেশছিলাম, সেখানে ব্রিটিশ সরকার ও আফগান সরকারের প্রহরী জোর 
পাহারা দিতেছে । খাইবারের ঘাঁট বাচত্র সোন্দর্যপূর্ণ, এমানতে তো 
একেবারে পাহাড়, ঘাস, পাতা, গাছপালা একদম কিছুই নাই, গ্রীম্মে যেন 
আগুনের মত জিতেছে; কিন্তু পাহাড়ের মাঝখান 'দিয়া রাস্তা চাঁলয়াছে, 
তাহা দেখিতে বড়ই সুন্দর ও শোভন। 

সমস্ত ঘাঁটি শুদ্ধ ইহা দৈর্ঘ্যে কয়েক মাইল হইবে; আত্মরক্ষার জন্য 
সামারক ব্যবস্থা আছে। মাঝখানে একটা কেল্লা আর জমসদে একটা কেল্লা 
সেখানে একটা ঘাঁটি আরম্ভ হইয়াছে । সড়কের পাশ দয়াই রেলও 
চলিতেছে, তাহা তৈয়ার করিতে অনেক বুদ্ধি অনেক কৌশল লাগবে। 
রাস্তা ছাড়লে সমস্ত ঘাঁটিতে 'ব্রাটশের কোন 'জানষ নাই। শুনিয়াছ, 
শুধু সড়ক ও তাহার আশেপাশে দুইদিকে কয়েক ফুট চওড়া জাম এই- 
টুকুই 'ব্রাটশের, পাশের বসাঁতি সবই স্বাধীন জাতিদের, তাহারা নিজের 
নিজের জায়গায় স্বতন্ন। এ স্বাধীন এলাকায় 'ব্রাটশের আইন চলে না। 
এইজন্য সড়ক হইতে কয়েক ফুট বাহিরে যাঁদ কিছু গোলমাল হইয়া ঘায়, 
তাহা হইলে 'ব্রাটশ কর্মচারী তাহার তদন্ত কাঁরতে পারে না। শুনিতে 
পাওয়া যায় ষে কখনও কখনও এমন হয়, যাঁদ কোন যাত্রী সড়ক হইতে 
সারয়া স্বাধীন এলাকায় চালয়া যায় তাহা হইলে সেখানকার লোকেরা 
নিজেদের আঁধকার কায়েম রাখবার জন্য ও দূঢ় কারবার জন্য তাহাকে 
গুলী মারিয়া দেয়। আমরা ইহাও দেখিতে পাইলাম যে স্বতন্ত্র এলাকার 
লোকেরা যখন ঘর হইতে বাহিরে যায়, তখন নিজেদের সঙ্গে বন্দুক লইয়া 
চলাফেরা করে, ঠিক যেমন আমাদের প্রদেশে লোকে লাঠি ডাণ্ডা লইয়া 
বাহির হয়। না 

সেখানকার গ্রামও খাঁনকটা অপূর্ব ধরনের । প্রত্যেক গ্রামে একটা 
উষ্চা স্থান তৈরী করা হয়, প্রায়ই তাহা কোনও বাঁড়তে একটা গম্বুজের 
মত থাকে, সেখান হইতে লোকে চারদিকে দূর পরযন্তি দেখিতে পায়। 
কাবলার লোকেরা সেখান হইতে বরাবর দেখে ষে কোথাও কোনও দিক 
হইতে কেহ আবুমণ করিতে আসে কি না। সেখানকার লোকেরা দেখিতে 
খুব গরীব মনে হয়; কারণ এ পাহাড়ী অণ্চলে জমি এমন কিছু ভাল 
বাঁলিয়া মনে হয় না। জলের বড় অসুবিধা । এই স্বাধীন “কবিলা* বিশেষ 
করিয়া এই পাহাড়ী এলাকাতেই বাস করে। পেশোয়ার জেলার চরসাদার 
আশেপাশের জাম খুব ভাল মনে হইতোঁছল সেখানে সোয়াথ ও অন্যান্য 
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নদী আছে; কিন্তু পাহাড়ন জমতে বেশীকছ্ জন্মে না। স্বাধীন 
কাঁবলাদের দাঁরপ্যই তাহাদের অব্যবাঁস্থত অবস্থার বিশেষ কারণ। আম 
জানিতাম না, তাহাদের আর্ক দশা উন্নত কাঁরয়া তাহাদের জীবনকে 
সূব্যবস্থার মধ্যে আনবার কোন চেষ্টা করা হইয়াছে 'না। হয়তো 

হয়; কারণ যাঁদ এইাদকে মন দেওয়া হইত তাহা হইলে সৈন্যদের জন্য যতটা 
খরচ করা হইয়াছে ও করা ঘাইতেছে ততটা খরচ কারলে এতাঁদনে এ 
অণ্চল শ্যামল শস্যে পূর্ণ করা যাইতে পাঁরত--উপজাতীয়েরা অন্যান্য 
প্রদেশের লোকদের সঙ্গে সকল বিষয়ে সমকক্ষ হইতে পাঁরিত। হয়তো 
যতাঁদন তাহারা স্বাধীন আছে, ততাঁদন এইরূপ করা 'ব্রাটশ গভর্নমেন্টের 
পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সুব্যবস্থায় জীবন কাটাইতেছে এইরূপ স্বাধীন 
ভাল প্রাতবেশীও তো হইতে পারে । তাহাঁদগকে স্বাধীন থাঁকতে 'দয়াও 
তাহাদের শিক্ষা ও সুব্যবস্থায় সেই খরচ করা যাইতে পাঁরত যাহা সময় 
সময় তাহাদের উপর তোপ ও হাওয়াই জাহাজের গোলার শিকার কারয়া 
দমনের কাজে খরচ হয়। সে-খরচ ভারতের পক্ষে ও তাহাদের পক্ষে__ 
উভয়ের পক্ষেই--লাভজনক হইত। 

সীমান্ত প্রদেশ হইতে 'ফারবার সময় আম ও আমার সঙ্গী বাবু 
মথ.রাপ্রসাদ, যান আমার সঙ্গে সেখানে 'িয়াছলেন, দুইজনেই তক্ষশশলা 
হইতে খণ্ড়িয়া বাহির করা জানসপন্র দেখিতে যাই । যে-সব জানিস বাহির 
হইয়াছে তাহা সেখানকার যাদুঘরে দোখ। জিনিসগাঁল তো ঘুরিয়া 
ঘারয়া দেখলাম। দেখিয়া বুঝলাম যে এক খুব বিস্তৃত শহর সেখানে 
ছিল, যাহাতে চওড়া 'সড়ক ছিল, আর সড়কের দুই ধারে ছিল বাঁড়-বাঁড়- 
গুলিতে বাস কারবার ও আরামের সকল ব্যবস্থা ছিল। সব কিছ; দেখিয়া 
মনে হইল যে এক আঁত উন্নত সভ্যের চিহ্ন। প্রাচীন ভারতের যে-সব 
স্মৃতি নিদর্শনের জন্য আজও আমরা মাথা উচ্চ রাখিতে পাঁরয়াছ, এগাল 
তাহাদের অন্যতম। এখানে এক জগরাবখ্যাত বিদ্যাপীঠ ছিল, ভারত- 
বর্ষের বাহর হইতেও বিদ্যার্থীরা এখানে আসত । এখানকার বিদ্যার্থারা 
ভারতবর্ষের সকল স্থানে গিয়া নিজেদের কীর্ত বিস্তার কারত। আমরা 
ইহাও শুনিয়াছি যে সমস্ত সীমান্ত প্রদেশে বোদ্ধঘুগের স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া 
যায়। যাঁদ আমরা সেখানে কিছুদিন থাকিতে পাঁরিতাম তাহা হইলে এই 
ধরনের স্মৃতিচিহ্ন দোখতে পাইতাম, কিন্তু তাহার সময় ছিল না। আমরা 
কোহাট ও ডেরা ইসমাইল খাঁর এলাকা পর্যন্ত যাইতে পাঁর বাঁলয়াও 
আরও সময় হইল। এইজন্য আমরা শুধু হাজারা ও পেশোয়ারের কোনও 
কোনও অংশ দৌঁখয়াই আফশোষ কারিতে কারতে ফিরিয়া আসলাম । 
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কোথাও কোনও বিশেষ সামারক অস্ত্রশস্ত্র বা পাড়া দোঁখবার সুযোগ হয় 
না। আমাদের চোখে সীমান্ত প্রদেশ লাগল এক বিরাট সেনানিবাসের 
মতো। যেখানে যান, যোঁদকে যান, সেনাদের ছাউীন দেখিতে পাইবেন 
সামারক পথঘাটে ও সামারক কেন্দ্র সকল দিকে সামনে পড়ে। এই 
প্রণালী পাঞ্জাব হইতেই শুর হয় এবং যেমন যেমন আমরা পাঁশচমের দিকে 
অগ্রসর হইতে থাকি, তেমনই এই সব সামরিক চিহ্ন বাঁড়য়া চলে। সীমান্ত 
প্রদেশ যেন আগাগোড়া ফৌজেরই । খাইবারের ঘাঁট দোঁখয়া একটা কথা মনে 
না উঠিয়া পারে না। একটা এমন ঘাঁট যেখানে আত সহজে আত্মরক্ষা 
করা যাইতে পারে, বিশেষত যখন হাওয়াই জাহাজ ছিল না। ঈশ্বর এই 
দেশকে উত্তর দিকে হিমালয় পর্বত দাঁড় করাইয়া এবং পূর্ব ও পশ্চিম 
সীমায় পর্বতশ্রেণীর দেওয়াল দাঁড় করাইয়া এমন এক সামা 'নাদর্ট 
করিয়া 'দয়াছেন, যাহা ভাঁঙ্গয়া বাহির হইতে আসিয়া বিদেশীরা হামলা 
কারতে পারত না। এইরূপে একাঁদকে প্রকৃতি স্থল-আক্রমণ হইতে এই 
দেশকে রক্ষা করিয়াছেন, অন্যাদকে সমুদ্রে এক প্রবল পারখার্পে দেশ- 
রক্ষার কাজ কারতেছে। তাহা হইলেও এই দেশের লোক এতই অভাগা যে 
এই তৈয়ার ঘাঁটও নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার জন্য রক্ষা কাঁরতে পারে নাই। 
ইংরেজদের পূর্বে আজ পর্যন্ত ভারতের উপর যে-সব আরুমণ হইয়াছে, 
তাহা প্রায় 'সবই হইয়াছে এই ঘাঁটির ভিতর 'দিয়া। ইংরাজও বরাবর ভয় 
পায় যে কোনাঁদন রুশরা না এই পথে ভারত আক্রমণ করে। এইজন্য 
সেখানে সৈনাদের এত আয়োজন। রূশের ভয় কম হইলে উহাদের 
জামনীর ভয় হইতে থাঁকল। হয়তো মুসলমান রাজ্যগ্াীল দেখিয়াও 
তাঁহারা ভয় পান। হয়তো এখন যখন হাওয়াই জাহাজের যুগ আঁসয়া 
গিয়াছে তখন এঁ ঘাঁটর অতখানি গুরুত্ব আর নাই, কিন্তু একথা ভাবিয়া 
দুঃখ না হইয়া পারে না যে আত্মরক্ষার সকল আয়োজন ঈশ্বর জটাইয়া 
দলেও মানুষ যাঁদ 'নাজের অকর্মণ্যতার জন্য সেগুলির সদ্ব্যবহার না 
কাঁরতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে কেহ রক্ষা কারতে পারে না। খাই- 
বারের ঘাঁটও ভারতবর্ষের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, যে-ব্যন্তি নিজের 
সাহায্য নিজে করিতে পারে না, ঈশবরও তাহাকে সাহায্য করেন না, আর 
যে ঈম্বরের দেওয়া অস্ধও কাজে লাগ্াইবার ঘোগ্যতা রাখে না, তাহার পতন 
হইবেই। কন্যাকুমারীতে পেশছিয়া ভারতের মহত্বের আভাষ যেমন 
বিদ্যুতের মত চোখের সামনে খেলিয়া গিয়াছিল, খাইবারের ঘাঁটি দেখিয়াও 

লাগল। 



মন্ত্রীমণ্ডলের বিধানগত অস্যাৰধা 

মল্তীমণ্ডলের কাজ আরম্ভ হইয়া চলিতে থাঁকল। 'বহারে এক প্রশ্ন 
শীঘ্রই ডাঠল, তাহার উত্তর দেওয়া খাঁনকটা কাঁঠন ছিল, এবং পরে তাহা 
লইয়া আমাঁদগ্গকে অস্দীবধায় পড়তে হইয়াছল। মিঃ ইউনূস যখন 
মন্লী হইলেন, তখন তিনি স্যর সুলতান আহমদকে বিহারের এডভোকেট 
জেনারেল নিষ্যন্ত কাঁরয়া দিলেন। স্যর সুলতান কয়েক বংসর ধাঁরয়া সর- 
কার এডভোকেট ছিলেন। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে গভনমেণ্টের এড- 
ভোকেটের স্থানে এডভোকেট জেনারেল নিষুন্ত কারতে হইল। তান 
তখন গভনমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কিছাাঁদনের জন্য ভাইসরয়ের একাজাকউাঁটভ 
কাউনাঁসিলের সদস্য নিযুন্ত হইয়াছলেন। শোনা গেল, তিনি ভাইসরয়ের 
কাউনাঁসলে কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করার প্রস্তাবে জোরও 'দিয়া।ছলেন। 
ভাইসরয়ের বিবৃতি প্রকাশিত হইলে তখন কংগ্রেসী মন্বীমণ্ডল গাঁঠত 
হইল, তখনও তানি ভাইসরয়ের কাউনাসলের সদস্য ছিলেন। বিহার মন্্রী- 
সভার সামনে এই প্রশ্ন উঠিল, নূতন করিয়া এডভোকেট জেনারেল নিযুত্ত 
করা হইবে, না মিঃ ইউানিসের নিয়োগই বহাল থাঁকবে। গভনমেন্ট ও মল্ত্ী- 
মণ্ডলের আইনশীবষয়ে প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন এডভোকেট-জেনারেল। 
নূতন শাসনতন্তে তিনি সদস্য না হইয়াও এসেমার ও কাউনসিলে বন্তৃতা 
কাঁরতে পারেন। এই আঁধকার এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যাহাতে আইনের 
তর্ক উালে এমন একজন লোক থাঁকবেন 'যাঁন গভনমেন্ট ও মল্ত্রীমণ্ডলের 
তরফ হইতে কথা বলিতে পারেন। ইংলণ্ডে আইন-বিভাগে সবচেয়ে বড় 
আঁফসার হইলেন লর্ড চ্যানসেলর। ইনি জজেরও ওপরে বলিয়া লোকে 
ইহাকে মান্য করে। লর্ড সভায় তান সভাপাঁতত্ব কারয়া থাকেন। এ 
সভায় আইনের ব্যাপারে কোনও আঁপল পেশ হইলে তখনও তিনিই 
সভাপাতিত্ব করেন। এইজন্য সর্বদা এক বিখ্যাত আইনজ্ঞ ব্যান্তকেই এই 
পদ দেওয়া হয়। এ তো হইল জজদের সরদারের কথা। আইন বিষয়ে 
সবচেয়ে বড় পরামর্শদাতা এটার্ণ জেনারেলও মল্ল্রীমন্ডলের একজন সদস্য 
থাঁকিতেন। তান কমনস্ সভার সদস্য। মল্ত্রীমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গেই এই 
দুইটি পদে নিয়োগ হইয়া থাকে। অর্থাৎ 'যান প্রধানমন্তী হন তিনি 
নিজের অন্য সঙ্গী-মল্লীদের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্যান্তর জন্যও নাম "দয়া 
থাকেন এবং তাহাও সম্রাট গ্রহণ করেন। 

আমাদের এখানকার লোকদের মত হইল এই যে, ইংলশ্ডে এটার্ণ- 
জেনারেলের যে-স্থান, এডভোকেট-জেনারেলেরও সেই স্থান হওয়া উীচত, 



রর আত্মকথা 

তাঁহার নিয়োগ ও পদত্যাগ মল্ত্রীমণ্ডলের, সঙ্গে সঙ্গেই হওয়া ভীচত। 

ঘাঁদ গভর্নরের সঙ্গে মতভেদ হওয়ার দরুণ অথবা এসেমারর অনাস্থা 
দেখাইবার জন্য মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও সাঁরয়া 
যাইতে হইবে । আর, যে নূতন মন্ত্রীমণ্ডল তৈরী হইবে তাহার এ জায়গায় 
নৃতন লোক নিয়োগের ক্ষমতা থাকা চাই, যেমন ইংলশ্ডে আছে। ইহার 

যথেস্ট কারণও আছে। মল্নীমণ্ডলের আইনের এমন পরামর্শদাতা রাখবার 
আঁধকার থাকা চাই যাঁহার উপর উহার বিশ্বাস তো আছেই, উহার মত ও 
কার্যক্রমের সঙ্গে তাঁহার সম্পূর্ণ পাঁরচয় ও মতের মিল থাকাও চাই, যাহাতে 
তিনি মন্তরীমণ্ডলের কার্কব্রম চালাইতে সর্বপ্রকারে আইনের দিক হইতে 

বড় প্রশ্ন ছিল, ধণ সম্পার্কত আইনের সংশোধন ি করিয়া হইবে। ইহা 
লইয়া মতভেদেরও যথেন্ট জায়গা ছিল। মন্দীমণ্ডলের মত ছিল যে কোনও 
পাকা কংগ্রেসীর, যাহার মত মন্ত্রীমণ্ডলের মতের সঙ্গে মেলে, এডভোকেট- 
জেনারেল হওয়া উচিত। মন্ত্রীমণ্ডলের মতে সায় “দয়াই যাইবেন, স্যর 
সুলতান এমন পান্র ছিলেন না। যাঁদ কোথাও কোনও বিষয়ে মন্ত্রীমন্ডলের 
সঙ্গে তাঁহার মতভেদ হইল, তাহা হইলে আর মন্নীমণ্ডল তাঁহার মত ও 
তাঁহার যোগ্যতায় লাভবান হইতে পারত না। এইজন্য, ইংলণ্ডেও এটার্ণ- 
জেনারেল মল্তীমন্ডলের দলের লোক হইতেই করা হয়। এই ভাবিয়া 
মন্তীমন্ডল আমার মত লইয়া 'স্থর কাঁরল যে নিজেদের এডভোকেট- 
জেনারেল নয্ন্ত করিবে। আইন 'বষয়ে নিজের পরামর্শদাতা বাঁছবার ও 
স্থির করিবার ক্ষমতা তাহার থাকবে, মল্তীমণ্ডল এ-বিষয়ে নাঁজর স্থাপন 
করিতেও চাহয়াছিল। এবব্যবস্থা একবার চালু হইলে তাহা শুধু 
কংগ্রেসের জন্যই হইবে না, যে-দলের লোকই হউক না কেন, নিজেদের 
মল্তীমণ্ডল গঠন করিবার সময় নিজের পরামর্শদাতাও নিয়োগ কাঁরবে, 
এবং এই ব্যবস্থা হইতে লাভবান হইবে। 

বোম্বাই প্রদেশেও এই প্রশ্ন উপাস্থত হইল। সেখানে ছিলেন এক 
ইংরেজ এডভোকেট-জেনারেল। কংগ্রেস যাহাকে নিয্্ত কারতে চাঁহতে- 
ছিল সে-ভদ্রলোকঁটি তখন কোথাও বিদেশে গিয়াছলেন। যখন এ-কথা 
গভর্নর সাহেবকে বলা হইল তখন তিনি, মল্রীমণ্ডলের যে এডভোকেট- 
জেনারেল নিয়োগের আঁধিকার আছে সে-কথা মানিতে চাহিলেন না। কিন্তু 
তিনি সম্ভবতঃ স্যর সূলতানকে সব কথা খুলিয়া িখিয়া থাঁকবেন। স্যর 
সুলতান িমলা হইতে ইস্তফাপন্র িখিয়া পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার 
কেন্দ্রীয় সরকারে কাজ করিবার সময়ও কোনও কারণে বাঁড়য়া গেল। তাই, 
এমাঁন দোঁখতে ব্যাপারটির তো মীমাংসা হইল এবং কংগ্রেসধ মন্মন্ডল 
শ্রীবলদেব সহায়কে এডভোকেট-জেনারেল নিষ্যন্ত কারলেন; 'কন্তু পর- 



চাষী ও জাঁমদারের বোঝাপড়া ৬০৩. 

বতাঁকালে মুসলমানেরা ইহাকে 'হন্দু-মুসলমানের ঝগড়ার রূপ দিল। 
কেহ কেহ বাঁলতে লাগল যে, স্যর সুলতান মুসলমান বাঁলয়াই তাঁহাকে 
হটাইয়া দেওয়া হইল। আম এই সব আলাপ-আলোচনার সময় বরাবর 
মন্ীমণ্ডলের সঙ্গে ছিলাম বলিয়া একথা বাঁলতে পাঁর যে এই নিয়োগের 
সময় 'হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন মূহূর্তের জন্যও কাহারও মনে আসে নাই। 
প্রন তো ইহাই ছিল যে, রাজনীতিক দৃম্টিতে দোখতে গেলে, বিশেষতঃ 
খণ বিষয়ক আইনের সংশোধনের কথা সামনে রাঁখয়া, কাহার নিকট হইতে 
বোঁশ সাহায্য পাওয়া যাইবে, আইনের পরামর্শদাতার নিয়োগ ব্যবস্থায় 
ইংলণ্ডের নিয়ম গ্রহণ কাঁরলে ভাল হইবে কি না। সেই 'নয়ম অনুসারে 
শাসনতন্ত্র এমনভাবে সংশোধন করাইবারা দকে সকলের ইচ্ছা ছিল যাহাতে 
গভর্নর শুধু শাসনতন্ত্ান্যায়ী গভর্নরই থাঁকয়া যান, আর সমস্ত আঁধ- 
কার মন্তীমণ্ডলের হাতে আ'সয়া যায়। শাসনব্যবস্থায় এখনও যখন 
সংশোধন হইতে পারল না, তখন কংগ্রেস গভর্নরের নিকট ণবশেষ আঁধকার 
বতহিবে না” এইরকম একটা প্রাতশ্রুতি লইয়া এ অভাব একপ্রকার দূর 
করাইল। এই ছিল আর একাঁট বিষয় যাহাতে আমাদের শাসনতন্ত্র 
ইংলণ্ডের শাসনতন্তের নিকট পেশছাইতে পারত আর সেই উদ্দেশ্যে 
কংগ্রেসের মন্তরীমণ্ডল ইহার উপর জোর দিত। 

বোম্বাইতে ইংরেজ এডভোকেট-জেনারেল ইস্তফা দয়া দিলেন। কেহ 
আর তাঁহার আভযোগ কানে তুলল না। কিন্তু ীবহারে ইহার শাসন- 
তন্বের রূপ 'স্থর করিয়াই লইল, ইহার সাম্প্রতিক গুরুত্বই রাহয়া গেল। 
দুঃখের কথা; কিন্তু একথা আজও স্বীকার করি যে ইহাতে মল্লীমণ্ডল 
সাম্প্রদায়ক তর্ককে আমল দেয় নাই। আইন বিষয়ে খণের যখন সংশোধন 
উপাঁস্থত হইল, তখন একথা স্পন্ট হইয়া গেল। কিন্তু সাম্প্রদায়ক 

উঠিয়া গেলে আমাদের চোখ আর কিছ দেখিতে পারে না। 

চাষী ও জমিদারের বোঝাপড়া 

মল্লীমণ্ডল গঠিত হইলে পর আমার উপর ভার রহিল যথাসাধ্য, বিশেষ 
বিহারে, প্রয়োজন হইলে তাহার সাহাষ্য কীর। সুরূতেই আমার সামনে দুটি 
প্রশন আঁসয়া উপাঁস্থত হইল । যা্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ- 
বল্লভ পন্থ চাঁহয়াছিলেন যে কানপুরে মিল শ্রাীমকদের অবস্থার "বিষয়ে 
তদন্ত করা হয় এবং তাদের অবস্থা ভাল করিবার চেষ্টাও করা হয়। ইহার 
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জন্য তিনি এক কমিটি গঠন কারতে চাঁহতোছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছল 
আমি তাহার অধ্যক্ষ হই। কাজটি খুব দরকার ছিল, কিন্তু ইহার জন্য 
আমার 1বশেষ কোনও যোগ্যতা ছিল না; কারণ আম তো কখনও মজুর- 
দের মধ্যে কছ কাজ কাঁর নাই, তাহাদের ?বশেষ বশেষ সমস্যাও আলোচনা 
কার নাই। পল্থজীর কথা ছিল যে ইহাই তো আমার বিশেষ যোগ্যতা 
এক দিক দিয়া দখলে; কারণ আম সব কথা জানয়া বাঁঝয়া যাহা 
আমার উচিত মনে হইবে তাহা বাঁলতে পারব, আর পূর্বাজত কর্ম বা 
মতবাদের বন্ধন হইতে মস্ত বালয়া অবস্থা দেখিয়া শানয়া তাহার উপর 
ভিত্তি করয়াই নিজের মত "স্থির কারব। তাহা ছাড়া, তান ইহাও 

বুঝিয়াছিলেন যে আমাতে শ্রাীমক ও মালক উভয় পক্ষের বিশ্বাস হইবে, 
আর আমার নিয়োগে উভয়েই সন্তুষ্ট হইবে । আম প্রথমে তো ইহা একে- 
বারে প্রত্যাখ্যান করিলাম। কিন্তু শেষে আমাকে উহা গ্রহণ করিতে হইল। 
যখন আম সীমান্ত প্রদেশে সেখানকার মন্নমণ্ডল সংগঠন কাঁরতে যাইতে- 
ছিলাম, তখন লখনৌতে কিছকাল থাকিয়া গেলাম। এই কাঁমাঁটর কাজের 
আরম্ভ এক রকম তখন হইতেই হইল, যাঁদও ওঁদক হইতে 'ফাঁরবার পরই 
কাররিম্ভ রীতিমত হইল। 

আর একাঁট কাজ আমাকে শীঘ্রই শুরু কাঁরতে হইল; নিজেদের 
প্রদেশের চাষী ও জমিদারদের সঙ্গে কথাবাতাঁ কাহয়া, খাজনা আইনের 
সংশোধনের জন্য সম্ভব হইলে উভয়কে একমত করানো। ইহার আরম্ভও 

মল্নীমণ্ডল গঠিত হইবার অল্প 'দনের মধ্যেই হইল। যখন আমরা 
১৯৩০-৩৪-এর সত্যাগ্রহে লিপ্ত ছিলাম, তখন হারের গভর্নর সাহেবের 
প্ররোচনায় ইউনাইটেড পার্ট” নামে ওখানে একাটি দল গঠিত হয়। তখন 
নৃতন শাসনতন্ত্র বিষয়ে ইংলণ্ডে কথাবাাঁ চাঁলতেছিল। বুঝা যাইতে- 
ছিল যে নূতন শাসনতন্তে কিছ-না-কিছু অধিকার তো জনসাধারণের 
প্রতিনাধদের মিলিবেই। এইজন্য যাঁদ এমন কোনও পার্ট হয় যে জন- 
সাধারণের দ্বারা নিব্বচিত হইতে পারে, কিন্তু কংগ্রেসের মত সম্পূর্ণ 
স্বাধীন না হয়, তাহা হইলে গভরন্নমেন্টেরও অনেকটা সূবিধা হইতে পারে। 
এই কথা মনে করিয়া উত্ত পাটির জন্যে তখনকার গভর্নর সাহেব সাহায্য 
করিলেন। এ উদ্দেশ্যে তখনকার কাউনাঁসলে জমিদারদের তরফ হইতে 
এক বিল দাখিল করা হইল, তাহাতে জমিদারি খাজনার কিছ; সংশোধনের 
ব্যবস্থা ছিল। এই সংশোধন চাষীদের আঁধকার বিষয়ে ঠিক ছিল। আশা 
করা গিয়াছিল যে এইভাবে চাষী, যাহাদের সংখ্যা ভোটদাতাদের মধ্যে 

িবচিনে সফলকাম হইতে পাঁরবে। কোনও কোনও দূরদর্শ* জাঁমদার 
ইহাও নিশ্চয় ভাঁবয়াছিলেন যে এভাবে চাষীদের হাতে যখন আঁধকার 
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চাঁলয়াই যাইতেছে তখন উহাদের খুীশ রাখাই আমাদের পক্ষে হিতকর 
হইবে। এমন জাঁমদারও 'নশ্চয় গছলেন যে চাষীদের দাঁব ন্যাষ্য বাঁলয়া 
স্বীকার করতেন আর সেজন্য আইনের সংশোধনের প্রয়োজন আছে বাঁলয়া 
মনে কাঁরতেন। যাহা হউক, যাহারা প্রথমে চাষীদের মধ্যে কাজ কাঁরতে- 
ছিল, আর চাষাঁদের পথপ্রদর্শক ও নেতা বাঁলয়া যাহাদের মনে করা হইত, 
এমন কিছু কিছু লোকও এই পার্টতে যোগ দিলেন। 

স্বামী সহজানন্দ কিষাণ সভাকে জাগ্রত করিয়া এই বিলের িরোধতা 
কারলেন। সেই বিরোধের জন্য চাষীরা সংঘবদ্ধও হইয়া গেল। তখনকার 
দিনে কংগ্রেস 'ছল বে-আইনি প্রীতন্ঠান। তাহার নামে কোন কাজই চাঁলত 
না। তাহার কারকতাঁদের মধ্যে যাহারা একাজ কাঁরতে পারতেন তাঁহাদের 

অনেকেই বন্দী হইয়া জেলে ছিলেন। এই [বিরোধের ফলে সংশোধনের 
উপর সংশোধন হইতে থাঁকিল। শেষটায়, খন আমরা ১৯৩৪ সালে জেল 
হইতে বাহির হইলাম তখন, আমাদের সাথেও কথা হইল যে সংশোধন 
সকলের মত লইয়া কারতে হইবে । তখনকার দিনে কাউনাঁসলে আমাদের 
লোক ছিল না। কথা-বার্তা এতদ্র গড়াইয়াছিল যে কংগ্রেসের দিক হইতে 
আমরা বোঁশ কিছ করিতেও পাঁরিতাম না। যাহা কিছু সংশোধন হইল 
এবং তাহা হইতে যাহা কিছু উপকার হইল তাহা চাষীদেরই হইল, 'িন্তু 
ব্যাপারটির মীমাংসা হইল না। নিবচিনের সময় যখন আসল তখন 
পার্টকে দেখা গেল কিছু আলগা হইয়া পাঁড়য়াছে। ননবচিন হইতে ইহাও 
বোঝা গেল যে চাষীদের সঙ্গে জ'মদারদর মেলাইবার চেষ্টাও সফল হইল 
না। কংগ্রেসের ঘোষণাপন্রে চাষীদের দুর্দশার প্রাতকারের কথা জোর কাঁরিয়া 
বলা হইয়াছিল। জাঁমদারেরাও জানিতেন যে এ-বষয়ে মন্তীমন্ডল তাড়া- 
তাঁড় কিছু-না-কিছ অবশ্যই কারবেন। তাঁহারাও চাহতেছিলেন যে,যাঁদ 
পরামর্শ করিয়া কোনও কথা ঠিক হয় তবে তাঁহাদের পক্ষেও ভাল হইবে; 
কারণ তাহা হইলে তাঁহারা আর এ-বদনামের ভাগ হইবেন না যে তাঁহারা 
নিজের নিজের আধকার আঁকড়াইয়া বাঁসয়া থাকেন। কংগ্রেস জবরদাঁস্ত 

তাঁহাদের প্রধান কেহ কেহ আসিয়া মন্নীমণ্ডলের সঙ্গে দেখা করে। 
তাঁহারা পরামর্শ দিল যে খাজনার আইন, আর চাষীদের অবস্থা ভাল 
কারবার জন্য গভর্নমেন্ট ঘাহা ছু করিতে চায় তাহার জন্য জমিদারদের 
সঙ্গে কথা বাঁলয়া লইব। তাহারা যথাসাধ্য সাহায্য কারতেও প্রস্তুত ছিল। 
মন্তীমণ্ডলের মত হইল- আমারও সেই মত-যে খাজনা আইনের সংশোধন 
'বষয়ে কথাবার্তা বাঁলয়া যাঁদ কোনও 'জাঁনস স্থির হইয়া থাকে তবে ভালই; 
কারণ ওর্প অবস্থায় যে আইনই হোক না কেন, তাহা তাড়াতাড়ি ও 
সহজেই এসেমার ও কাউনাঁসলে পাকা হইতে পাঁরবে। উহা "দয়া গভর্ন- 



৬০৬ আত্মকথা 

মেন্ট চাষীদের তাড়াতাঁড় লাভও করাইয়া দিতে পারে, আর 'নজেদের মধ্যে 
মন কষাকাষও কাঁময়া যাইবে । জাঁমদার বিরোধ করিয়া আইন তৈরী করা 
বন্ধ করিতে পারিবে না; কারণ কংগ্রেসের মত অনেকটা এহাঁদকে, তবে 
প্রত্যেকবার পা ফেলিতেই খাঁনকটা সময় ন্যায়সংগত 'বিচার-বিতকেঁর দ্বারা 
বায় হইতে পারে। 

কংগ্রেসের স্থির ছিল-নৃতন শাসনতন্লকে নামঞ্জুর কারিবে অর্থাৎ 
তাহাকে ব্যর্থ প্রাতিপন্ন কারবে। হইতে পারে যে তাড়াতাঁড়, কিছ 
আভিজ্ঞতা হইবার পরই, মন্ীপপদ ছাঁড়য়া দিবে 'স্থর করিতে হইল, এই- 

জন্য যাহা কিছু হইতে পারল ও যতদুর তাড়াতাঁড় হইতে পারল, জন- 
সাধারণের সেবা ও ভালোর জন্য হইয়া যায় তো ঠিক হইবে। তাহা ছাড়া 
জাঁমদার ধনী, নিজের ব্যবস্থা কাঁরয়া লইবার শান্ত রাখে; কিন্তু চাষী হইল 
গারব, আর তাহার মধ্যে সংগঠন শান্ত নাই। আইন হইয়া গেলেও তাহা 
ব্যর্থ কারবার হাজারো উপায় উাকলেরা বাঁহর কাঁরতে পারেন। যাঁদ 
ঝগড়ার পর সংশোধন হয় -তবে চেম্টার পরও তাহা হইতে লাভ কাঁরতে 
গেলে চাষীদের অনেক অস্াবধায় পাঁড়তে হয়। এইসব ভাঁবয়া মল্তী- 
মণ্ডল, আমার কথামত, ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরলেন যে পরামর্শ কাঁরয়া যাঁদ 

কোনও কথা স্থির হয় তো ভালোই হয়। হাঁ, যাঁদ বোঝাপড়ার ফলে কোনও 

সন্তোষজনক কিছ না হয়, তাহা হইলে যেমন আভরীচ তেমনই করা 
যাইবে । বোঝাপড়ার চেস্টা হইতে, বিশেষ করিয়া জাঁমদারও যখন তাহা চায়, 

লাভই তো হইবে। এইজন্য ভাবা গেল যে সময় বুঝিয়া আম তাঁহাদের 
সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ কার। পালামেন্টার কামাটর অন্যতম সদস্য 

মৌলানা আজাদও ছিলেন। জাঁমদারেরা তাঁহার সঙ্গেও দেখা করিল। 

তাহারও কথাটা মনে ধাঁরল। এইভাবে মৌলানা আজাদ ও আম, দুইজনে 

মিয়া পাটনায় জমিদারদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বাঁলতে 

থাকিলাম। 
এ-বিষয়ে ইহাও প্রশ্ন হইল যে িষাণ-সভা অথবা তাহার প্রধান কার্য- 

কতাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি থাঁকবে। আমরা একথা স্বীকার 

করিয়াছলাম যে কংগ্রেসের প্রাত িষাণদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, আর 

আমরাও তাহাদের কল্যাণের কথা "চন্তা কাঁরয়া, তাহাদের ভালর জন্য যাহা 

[কিছ হইতে পারে কাঁরতে পাঁরব। আমরা জাঁমদার ও 'কিষাণদের ছাঁড়য়া 
দিলে ও তাহারা আপনা আপাঁনর মধ্যে বোঝাপড়া কাঁরয়া নিলে সবচেয়ে 

ভাল হইত। কিন্তু যতদূর দৌঁখতে ও বুঝতে পারলাম, দুই পক্ষই কোনও 

ণকছূতে রাজ হইবার আশা ছিল না। এইজন্য মাঝখানে আমাদের 
পাঁড়তেই হইবে। আমরা কংগ্রেসকে এইজন্য উপয্ন্ত বাঁলয়াও মনে 
কাঁরতাম। জানিতাম যে বোঝাপড়া কাঁরয়া কোন বিষয় “স্থির হইলে তাহাতে 
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কোনও পক্ষেরই কথা পুরাপ্যার থাকে না, দুই পক্ষকেই কিছ;টা নাময়া 
আসতে হয়। তাই এঁ দুই পক্ষের উপর ভার না রাঁখয়া কংগ্রেসই যাঁদ 
একাজ করিয়া লয় তো মন্দ হয় না। এর এক ফল তো কষাণের আধকার 
বিষয়ে নিশ্চয় এই হইবে যে, তাহারা যে-ট:কু রেয়াৎ পাইবে তাহা খোলা- 
খীলভাবে লইতে পারবে, এবং তাহার চেয়ে যে-টূকু বোঁশ প্রয়োজনীয় 
মনে কারবে তাহা চাহিতে থাকবে, কারণ তাহারা কোন প্রকারের বোঝা- 
পড়ার কোন শর্তে আবদ্ধ থাকবে না। এ-কথা জাঁমদারদেরও বলা হইল; 
তাহারাও বুঝিতে পারল যে আমরা ীকষাণ সভার দিক হইতে কথা 
কাঁহতেছি না; যাঁদও তাহার নেতাদের নিকট হইতেও আমরা সকল বিষয়ের 
সম্মতি বরাবর গ্রহণ করিতোছলাম। 

আরও একাট কথা 'স্থর কারবার ছিল। এই বোঝাপড়া ক শুধু 
খাজনা আইন সম্বন্ধেই হইবে, না অন্যান্য বিষয়েও হইবে । গ্রভনমেন্টের 
আয় বারাইবার প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য গভনমেন্ট একটি নৃতন খাজনা 
বসাইতে চাহতেছিলেন। তাহাতে জাঁমদারেরা বোৌশ দিবেন, আমরা 
ভাবিলাম, সম্ভব হইলে উহা কথাবাতাঁ কাহয়াই মীমাংসা কাঁরব। কয়াঁদন 
ধারয়া কথাবার্তা চলিল। সদাকত-আশ্রমেই বৈঠক বাঁসত। আমার শরীরটা 
কিছ অসুস্থও ছিল। এইজন্য লোকে আমার যাওয়া-আসার কম্টও 
বাঁচাইয়া দিতে চাঁহয়াছল। সকল প্রশ্নের ব্যাপারেই আম আগে জাম- 
দারদের মত শুনিয়া লইতাম, মন্ত্রীমণ্ডলের' সঙ্গেও কথা বাঁলয়া লইতাম, 
তাঁহাদের মত ভাল করিয়া বাঁঝতাম, চাষীদের নেতাদের সঙ্গেও কথাবার্তা 
বলিয়া তাঁহাদের মতও শুনিয়া জানিয়া লইতাম। এইভাবে, সকল দিক 
হইতে আলোচনা কারবার পর এমন 'কছু একটা মীমাংসা কাঁরতাম, যাহা 

'তিন-চারটি প্রশ্ন প্রধান ছিল। খাজনাতে যাহা কম হওয়া উচিত তাহা 
কি ভাবে ও কি পরিমাণে হইবে, যাহাতে কাহারও প্রাত অন্যায় আবচার 
না হয়, আর সকলের লাভও হয়। ইহা সোজাসাঁজ টাকায় কয়েক আনা 
খাজনা করিয়া দিলেই হইতে পাঁরিত। কিন্তু সমস্ত প্রদেশের এক প্রকার 
অবস্থা তো নয়। প্রদেশে চাষির উপর প্রাত বিঘায় চার আনা হইতে 
২০/২৫ টাকা পর্যন্ত খাজনা ধার্য ছিল। কোথাও সম্প্রাত মালগুজারি 
বাঁড়য়াছে, কোথাও বাড়ে নাই_কোথাও অনেক বোঁশ বাঁড়য়াছে, কোথাও 
খুব কম বাড়িয়াছে, কোথাও বা একেবারেই বাড়ে নাই। কোথাও খাজনা 
'বদলাইয়া খাস করা হইয়াছে, কোথাও এমনটা হয় নাই। যাঁদ সর্ব 
একই হারে খাজনা কমানো যায় তাহা হইলে কোনও কোনও চাষীর অনেক 
লাভ থাকিয়া যাইবে, কাহারও শুধু নামমান্র বাদ যাইবে, কোনও কোনও 
জামদারের প্রতি অন্যায় করা হইবে, কেউ কেউ মজা কাঁরয়া বাঁচিয়া যাইবে । 



৬০৮ আত্মকথা 

বিশেষতঃ যে-সব চাষী খুব কড়া খাজনা হওয়ার জন্য খুব কম্টে আছে, 
তাহাদের খুব কমই লাঘব হইবে; অথবা এমন বালিলেও অত্যান্ত হইবে না 
যে কোনও কোনও চাষীর উপর বোশ ভার থাকলে তাহারা প্রায় সেই 
বোঝা টাঁনয়াই চাঁলবে, আর ঘাহাদের উপর বোঝা কম তাহাদের উপর 
বোঝা আরও কম হইয়া যাইবে_যাহাদের কম করা সবচেয়ে আঁধক প্রয়োজন, 
তাহাদের নামমাত্র কম করা হইবে, আর যাহারা প্রথম হইতেই সুবিধা 
পাইয়া আসিতেছে তাহারা আরও কম দিতে থাঁকবে। এইজন্য সোজাস্মীজ 
খাজনা কমাইবার কথা জামদারেরা ও আমরা নামঞ্জুর করিয়া দিলাম। এমন 
এক পাঁরকল্পনা করা হইল, যাহাতে যেখানে অনেক বোশ খাজনা ধা 
হইয়াছে সেখানে বিশেষ কাঁরয়া বোঁশ কম করা হয়, সে ধার্য খাজনা বাঁদ্ধর 
জন্যই হউক অথবা জমি খাস করার জন্যই হউক, আর যেখানে কম আছে 
সেখানে কম কারিয়া কমানো হউক অথবা একেবারেই কমানো না হউক। 
আমরা মোটামুটি হিসাব কারিয়া দেখিলাম, এইভাবে সমস্ত প্রদেশে খাজনার 
টাকায় চার আনা কম করা যাইবে । কোনও কোনও জায়গায় তো টাকায় 

আট-দশ আনা পর্যন্ত কম হইবে আর কোথাও কোথাও মোটেই কম হইবে 
না। যে জমিদার যত জোর কাঁরয়া আদায় কাঁরয়াছে আর যতটা খাজনা 

বাড়াইয়াছে তাহার আয় ততখাঁন কমিয়া যাইবে । যে কম বাড়াইয়াছে তাহার 
আয়ও কম হইবে। শেষটায়, যখন সরকারি কমারীরা খাজনায় কমের 
ব্যবস্থা কাঁরয়া খাজনাটা কমাইলেন, তখন দেখা গেল যে আমাদের সেই 
আন্দাজী 'হিসাব- প্রাদেশিক ভূমিরাজস্ব সাক ভাগ কাময়া যাইবে-প্রায় 
ঠিকই হইয়াছিল। 

অন্য প্রশ্ন ছিল, চাষীদের নিজেদের চাষজমি হস্তান্তরিত কারবার 
কথা। বঙ্গীয় ভূমিরাজস্ব আইন অনুসারে, যাহা কনা বহারেও চালু 
ছিল, এই আঁধকার তাহাদের সাধারণত ছিল না। এইজন্য কোনও চাষী 
তাহার চাষজাঁম বেচিতে পারত না। কিন্তু উকিলের বাদ্ধ ও জজের 
[াবচারে আইনকে লণ্ডভণ্ড করিয়া 'দয়াছল। যে ব্যান্ত আইনের কোনও 
ধার ধারিত না, তাহার পক্ষে ইহা বোঝা সহজ ছিল না যে চাষজমি কোন 
অবস্থায় আর ক ভাবে হস্তান্তাঁরত করা যায়- একেবারেই বিক্রয় করিয়া 
না সূদে খাটাইয়া না আগাম ক "দয়া; আর যাঁদ হস্তান্তারত করাই যায় 
তাহা হইলেও কতখাঁন- সমস্ত জামটা না তাহার খানিকটা অংশমান্র, আর 
অংশ বা ভাগ হইলেই বা কতদূর?ঃ এই ধরনের অনেক জাঁটল প্রশ্ন 
উঠিত। সময়ে সময়ে হাইকোর্টের াবচারও হইত; কখনও দুইজন জজের 

মালয়া; রায় যাঁদ কখনও বদলাইল তো তাহার উপর আর কিছু নূতন 
সূক্ষন ব্যাপার আসিয়া চাঁপল। বাংলা হইতে বিহার পৃথক হইয়া গেলে 
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পর এখানকার হাইকোর্ট নিজের 'বচারই বহাল রাখল, তাহা সর্বদা 
কাঁলকাতার ?বচারের সঙ্গে ?মালত না। এইজন্য প্রয়োজন ছিল যে এই 
বিষয়ে ষেন আইন পাঁরচ্কার হয় যে সকলে, ?িবশেষ কাঁরয়া চাষীরা, যেন 
সহজে বাঁঝতে পারে। ইহার দুইটি উপায় ছিল, হয় হস্তান্তারত 
কারবার আঁধকার একেবারেই না দেওয়া এবং কানুন সব একেবারেই 
বন্ধ করিয়া দেওয়া নয়তো পূরাপুর আধকার দেওয়া যাহাতে 
কোন প্রকারের প্রতিবন্ধক ইহাতে না হইতে পারে। িষাণসভার লোকেরা 
নার্ববাদে জাম বিক্লয় করিবার পূর্ণ আঁধকার চাঁহয়াছল। জমিদার তাহা 
মঞ্জুর করিতোছলেন না; কারণ তাঁহাদের দাঁব ছল যে জাম তাঁহাদেরই, 
শুধু চাষ-আবাদ কারবার জন্যই এ জাম চাষীদের 'দয়াছলেন। তাই 
কিষাণদের জাম বেচিবার আধকার নাই- হ্যাঁ, তবে যাঁদ জাঁমদার বোঁচবার 
অন্মাত দেন তবে উহা বোঁচিতে পারে। এ বিষয়ে কিষাণসভার খুবই 
জোর আপাতত ছিল। 

আমার নিজের মত 'ছিল-_আজও সেই মত আছে_কোন বাধা না 
রাখিয়া যাঁদ চাষীকে জমি বিক্লয় করিবার আধকার দেওয়া যায়, তাহা হইলে 
তাহার ফল হইবে এই যে ছোট ছোট চাষীদের হাত হইতে জমি অন্যের 
হাতে চাঁলয়া যাইবে; সেইজন্য তাহাদের রক্ষা কারবার উদ্দেশ্যে উহাদের 
এই অধিকার পুরাপ্ীর পাওয়া উচিত নয়। আম জান যে আজও যাঁদ 
এ-কথা পরাক্ষা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে বুকিতে পারা যাইবে, এই 

বড় লোকদের হাতে চলিয়া যাইবে, আর জাম নাই এমন মজুরদের সংখ্যা 
খুব বাঁড়য়া যাইবে। ইহা ছিল আমার ব্যান্তগত মত। 'কন্তু আম 
জানিতাম যে, যে-সব চাষীরা বালতে কহিতে পারত, তাহারা সকলেই 
ইহার বিরোধী ছিল। জমিদারেরাও নিজেদের সংশোধনীয় আইন-কানুনে 
হস্তান্তারত কারবার আঁধকারকে পুরাপ্দীর মাঁনয়া লইয়াছে--শুধু একটা 
শর্ত ইহাই রাঁখয়াছে যে জমি বিক্লয় কারবার পর তাহাদের যেন কছ 
মেলে। আমরাও তাঁহাদের সঙ্গে স্থির করিয়াছিলাম যে বোঁচবার আঁধকার 
অবৈধ হইবে, কিন্তু জমিদারের যে-সেলামী 'মাঁলত, তাহার পাঁরমাণ আরও 
কম হইয়া যাইবে। 

তৃতীয় কথা এই ছিল যে, খাজনা বাঁক পাঁড়লে বিহারে জমিদারদের 
চাষীকে সেজন্য জমি হইতে বেদখল করিবার কোনও আঁধকার ছিল না। 

করাইতে পারিতেন। চাষাঁদের নালিশ ছিল এই যে, সামান্য কিছ; খাজনা 
বাকি পাঁড়লেও সমস্ত জোতজমা নিলামে চাঁড়ত, তাহাতে তাহাদের খুবই 
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লোকসান হইত। জমিদারদের বন্তব্য ছিল এই যে, ধারেই যন্তপ্রদেশে বাঁক 
খাজনার জন্য রায়তকে তাহার জাম হইতে বেদখল পর্যন্ত কারতে পারা 
ঘায়; এখানে তো তাহা হইতে কড়াকাঁড় কত কম। চাষীদের উপর যাঁদ এতটা 
চাপ না থাকে, তাহা হইলে তাহারা খাজনা দিতে খুবই নারাজ থাকবে, 
আর জাঁমদারের পাওনা আদায় কারতে অস্মাবধা আরও বাঁড়য়া যাইবে । 
এ 'বষয়ে 'স্থর হইল যে বাক খাজনার পাঁরমাণ-মূল্যের জমি নিলাম 
করা হইবে, সমস্ত জোত করা হইবে না। হ্যাঁ, যে রায়ত বরাবর জামির 
খাজনা বাকি রাখিয়া চালবে, আর আদালত সর্বদা উহাকে এই ধরনের 
বাঁক খাজনার দায়ে আসামী বাঁলয়া প্রাতিপন্ন কাঁরবে, তাহার সমস্ত জোত- 
জাম নিলাম করা যাইতে পাঁরবে। 

চতুর্থ কথা, দর লইয়া । 'বহারের পাটনা, গয়া ও মুঙ্গের জেলার 
কোনও কোনও অংশে আধকাংশ জায়গায় এই প্রথা চাঁলত যে উৎপন্ন 
ধানের এক অংশ নগদ খাজনা বিয়া গ্রহণ করা হইত। সর্বদাই উৎপাদনের 
অর্ধেক জমিদারকে আর অর্ধেক চাষীকে ভাগ কাঁরয়া দেওয়া হইত। ভাগ 

করিবারও দুইটি পথ ছিল। খেতে যাহা ?কছ ধান উৎপন্ন হইত, তাহা 
জামদারের সামনেই ঝাড়াই-বাছাই হইয়া খামারে তৈয়ার করা হইত। 
আবার ওজন কাঁরয়া তাহাকে দুই ভাগ করা হইত, তাহার এক ভাগ পাইত 
চাষী, অন্যভাগ জমিদার; ইহাকে 'ভাওলন-বটাই” বাঁলত। অন্য উপায় এই 
ছল যে ফসল যখন পাঁকয়া প্রায় একরকম তৈয়ার হইয়া যাইত, তখন 
জাঁমদারের এক গোমস্তা বা জাঁমদার স্বয়ং খেতের এক ছোট 'হস্সার 
ফসল কাঁটয়া দেখিয়া লইত যে কতখাঁন ধান জাল্মিয়াছে, আর তাহারই 
হিসাবে সারা খেতের উৎপাদন আটক কারিয়া রাখিত, তাহার অর্ধেক জমি- 
দারের বলিয়া ধরা হইত, এবং তাহা যথাসময়ে উশুল করা হইত। ইহার 
নাম ছিল দানাবন্দী। ভাগ করার বিষয়ে রায়তদের নাঁলশ ছিল এই যে, 
যতক্ষণ জমিদারের লোক আঁসয়া হাজির না হইত, ততক্ষণ তাহারা ফসল 
কাঁটিতে পারিত না; জমিদার যখন তাহাদের কষ্ট দিতে চাহিত তখন 
দানাবন্দী কাঁরতে যাইতই না, অথবা কোনও কারণে দোঁর কাঁরয়া দিলে 
তাহারা নীজের খামারে তৈরী ধান থাকলেও অন্ন বনা কম্ট পাইত, আর 

লইত তাহা হইলে জমিদার তাহার উপর চাপ 'দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই 
আদায় কাঁরয়া লইত, আর হাঙ্গামাবাজ জাঁমদার তো কত দক দয়া মিথ্যা 
দাঁব কাঁরয়াও বাঁসত। দানাবন্দীর বিষয়েও চাষীদের নালিশ 'ছিল এই 
যে, তাহাদের খেতের উৎপাদনে ইচ্ছামত দর বসাইয়া দানাবন্দী করা হইত, 
আর নামে-মান্র উৎপন্নের অর্ধেকই জমিদারকে দেওয়ার কথা উঠিত; 
বাস্তবিক তো তাঁহাকে তাহাদের অনেক বোশ দিতে হইত। আইনে 
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প্রথমে এক দফা ছিল যাহার দ্বারা রায়ত ও জমিদার উভয়কেই এই আঁধকার 
দেওয়া হইয়াছল যে তাহারা 'ভাগাল রাখিতে না চাঁহলে আদালতের 
দ্বারা ভাওঁল নাকচ কাঁরতে পারে। আদালত, সমস্ত কথা শাীনয়া লইয়া, 
তাহার মধ্যে পূরেরি কয়েক বংসর আদায়ী ধানও প্রধানভাবে বিচার করা 
হইত, ন্যাষ্য বাঁঝয়া নগদ খাজনা স্থির বা. পাকা করিয়া দিতে পারিত। 

১৯১৪-১৮-এর ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে বড় দুর্মূল্যের সময় 
আসিল। চাষীদের ধানের আধা দেওয়া জবরদাস্তি মনে হইল। অনেকে 
আদালতের সাহায্যে নগদ খাজনা 'স্থর করাইয়া লইল। কিন্তু দুর্মূল্যের 
সময় ধানের দাম বাঁড়য়া যাওয়ায় ওয়াশীলের ধানও বাঁড়য়া গেল। 
১৯২৯-৩০-এর পর িনিষপন্রের দাম সস্তা হইয়া গেলে এ নগদ খাজনা 
আর কোনও প্রকারেই উৎপন্ন বস্তু হইতে আদায় হইতে পারল না। 
খাজনা কাঁময়া যাইবার মধ্যে ইহাও ছিল একাঁট অন্যতম প্রধান কারণ। 
উপরে বলা হইয়াছে, যেখানে খাজনা বাঁড়য়া 'গয়াছিল, সেখানেই অভাব 
বেশি। এখন এই সংশোধন হইতে 'স্থর করা গেল যে রায়তদের 
দরখাস্ত দেখিয়া 'ভাওালর' বদলে নগদ খাজনা আবাশ্যক করা হইবে এবং 
মালিকের অংশও আট আনার বদলে কিছু কম কাঁরয়া দেওয়া হইবে। 
কিছু কম করাও হইয়াছিল। 

জাঁমর খাজনা সম্বন্ধে ইহাই ছিল প্রধান সংশোধন। এছাড়া গভর্নমেন্ট 
এক নৃতন কর- এ্রাগ্রকালচারাল ইনকম্ 'ট্যাক্স-বসাইতে চাহয়াছিল। 
তাহার সম্বন্ধেও জাঁমদারদের সঙ্গে এই বোঝাপড়া হইল যে উহা কাহার 
উপর ধার্য হইবে, উহার হার রুপ হইবে এবং উহা হইতে কে রক্ষা পাইতে 
পারিবে। এসব মোটামুটি বলিলাম। কিন্তু ইহাদের সবগুলির মধ্যে 
তফশিলের কথা ছিল অনেক, যাহা স্থির করিতে প্রচুর সময় লাঁগল। 
অনেক কথাবার্তা কাঁহতে হইয়াছল। প্রধানমল্ী আইন ব্যাখ্যা কারবার 
সময় উহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া লইয়াছিলেন। এই সব বোঝাপড়ার 
ফল হইল, এই আইন দুই পক্ষের সম্মতিতে কয়েক মাসের মধ্যেই পাশ 
হইতে পারল, আর ১৯৩৮-এই গভর্নমেন্ট নিজের অনেক আঁফসারদের-_ 
যাহারা ছিল একেবারে নতূন এবং শুধু এই কাজের জন্যই ষাহাদের বহাল 
করা হইয়াছিল__নিরেশি দিয়াছিল যে তাহারা নূতন কানন অনসারে 

১৯৩১৯-এর নভেম্বরে কংগ্রেসী মল্ীমণ্ডল ইস্তফা দিয়া দিল; তত- 

পারিয়াছল, আর জমিদারদের উপর নূতন করও ধার্য হইয়াছিল। অন্য 
কোনও প্রদেশে এর্প হইতে পারে নাই। য্স্তপ্রদেশে শলা-পরামর্শই শেষ 
হয় নাই। সেখানে কানুন তৈরী কাঁরতে প্রাতি পদে জামদারদের বিরোধিতা 



৬১২ আত্মকথা 

সহ্য করিতে হইয়াছল। যাঁদও ইস্তফার কিছ; পূর্বে পর্যন্ত কানুন 
সেখানে পাশ হইয়াছিল, তথাপি তাহার উপর গভর্নরের মঞ্জার যখন 
পাওয়া গেল তখন মন্ত্রীসভা ইস্তফা 'দিয়া 1দয়াছেন। তাহার অনুসারে 
কতদূর ও কখন কাজকর্ম হইয়াছে তাহা আমার জানা নাই। উীঁড়ষ্যায় 
কানুন পাশই হইতে পারিল না। মান্দ্রাজের মন্ত্রীসভা এক কাঁমটি স্বীকার 
কারয়া লইলেন। কাঁমাঁট বহু পাঁরশ্রমের ফলে একটা রিপোর্ট তৈয়ার 
করয়াছল। কিন্তু রিপোর্ট অনুযায়ী কাজ হইবার পৃবেই মন্ত্রীসভা 
ইস্তফা দিয়া দিল। এ রিপোর্ট যেমনকার তেমন পাঁড়য়া রহিল। বাংলায় 
কংগ্রেসী মল্তসভা ছিল না বটে, তব সেখানেও এক কাঁমিটি গাঁঠত হইল। 
তাহাও এমন রিপোর্ট দিল, যাহার উপর এ-পর্যন্ত কাজ হইতে পারিল 
না। বিহারে এই সব বোঝাপড়ার ফলে চাষীকে আত শীঘ্র অব্যাহাতি 
দেওয়া যাইতে পাঁরত। সব কথা আপোসে হইয়াছিল বাঁলয়া পরস্পরে 
মনোমালিন্য বেশি বাড়ে নাই-_যাঁদও একথা মানতে হইবে যে মন্ত্রীসভার 
বিরুদ্ধে দুই পক্ষই আভযোগ করিতোঁছল-__জামদারেরাও বটে, কষাণ- 
সভার লোকেরাও বটে। আমার বিশবাস, িষাণসভার লোকেরা যাঁদ বাদ্ধি- 
মানের মত কাজ আদায় করিয়া লইত আর মন্ত্রীসভার কারবার হইতে লাভ 
কারবার সময় নিজেদের অন্যান্য অসুবিধাও দূর করিবার চেষ্টায় লাঁগয়া 
থাঁকত, তবে মন্দীসভা আরও কাজ করিতে পাঁরত। 'কল্তু তাহারা 
সেপথে গেল না। তাহারা জামদারদের চেয়েও মন্ত্রীসভার উপর বোঁশ 
উৎপাত কাঁরতে লাগল । মন্ত্রীসভার পথে অসুবিধা সৃন্টি করায় তাহাদের 
যথেম্ট হাত ছিল। 

একটা বিষয়ে কোন 'নম্পান্ত হইতে পারল না, সেজন্য মন্তসভাকে 
যথেম্ট কল্ট সাঁহতে হইয়াছিল, 'ষাণসভাও তাহার বদনাম বা আঁভযোগ 
কারবার যথেম্ট সুবিধা পাইয়া গেল। যে-জমিটা বাঁক খাজনার জন্য 
নিলাম করাইয়া জমিদার খাঁরদ কাঁরয়া লইত তাহা যাঁদ কোনও চাষী প্রজার 
সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পাঁরত তাহা হইলে বন্দোবস্ত কারবার সঙ্গে 
সঙ্গেই সেই রায়তের স্বত্ব হইয়া যাইত। কত জায়গায় জমিদারের কাছে 
এই ধরনের 'নলামে খাঁরদ প্রজার জাম অনেক পাঁড়য়া থাঁকত। আইনের 
ভাষায় ইহার নাম 'বকাশৃত মাঁলিক'। জামদার প্রজাদের চাষীস্বত্ব দিতে 
চাহিত না, কারণ একবার সে-স্বত্ব জাঁন্মলে জাঁমর উপর প্রজার পুরাপীর 
আঁধিকার হইয়া যায়। তাহার মৃত্যুর পরও এই স্ব তাহার ওয়ারিশের 
উপর বর্তে। মাঁলক শুধু খাজনা আদায় কাঁরয়া নিতে পারে, প্রজাকে 
বেদখল করিতে পারে না, এখন তো আদায় করিতে গিয়া সমস্ত জাঁমটা 
নিলাম করাইতে পারে না। তাই সম্ভব হইলে জাঁমিদার নিজেই তাহা দখল 

কাঁরয়া চাষ করতে চাহত, অথবা কোন না কোন উপায়ে জামির বন্দোবস্ত 



চাষী ও জাঁমদারের বোঝাপড়া ৬১৩ 

কাঁরয়া প্রজাদের চাষীস্বত্ব জমতে 'দতে চাঁহত না। ওাঁদকে রায়ত দোখত 
যে চাষীস্বত্বের উপর বৌশ জোর দলে জাঁমদার জাম 'দবেই না, গনজের 
দখলে রাঁখয়া লইবে। তাই অনেকে এই স্বত্ের উপর মন না "দিয়া, 
সম্বংসরের জন্যই রাজি হইয়া, চাষের জাম লইত, জমিদারও বংসরান্তে হয় 
তাহা 'ফিরাইয়া লইত, নয় তো এই শতে” ছাড়িয়া দিত যে চাষী যেন আঁধ- 
কার দাবি না করে। এইভাবে এমন জমি অনেক থাকত যাহা আইনের দিক 

হইতে চাষীস্বত্ত হইয়া গেলেও সেই স্বত্ব প্রমাণ কারবার জন্য কোনও প্রমাণ 
প্রয়োগ প্রজার কাছে থাঁকিত না। বড় বড় জাঁমদারতে, নিলামে খাঁরদ করা 
জাম সর্বদাই আবার বন্দোবস্ত কাঁরয়া দেওয়া হইত; কারণ সমস্ত জাম 
নিজে চাষ করাইবার ভার লওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু ছোট ছোট 
জাঁমদার সহজেই তাহা কাঁরতে পাঁরত। 'কছ্ কছ; বড় জমিদারও এখন 
মোটরওয়ালা হাল দিয়া বড় পাঁরমাণে চাষ কারবার কথা ভাবতেছিল। 
এইজন্য তাহারা বকাশত্ জমি িষাণের দখলে যাইতে 1দতে চাহে নাই। 
এই ঝগড়ার কোনও নিম্পান্ত সেই সময় হইতে পারে নাই। কত জায়গায় 
কিষাণেরা এইভাবের বকাশত্ জামির উপর গিয়া সত্যাগ্রহ করিয়া দখল 
করিতে চাহয়াছিল। গভর্নমেন্টকে ইহা আটকাইতে হইল। কংগ্রেসী 
মন্তীমণ্ডল যতাঁদন চঁলিতেছিল, ততাঁদন এই ঝগড়া চাঁলল। এইজন্য 
তাহাকে অনেক অভিযোগ ও গাল শুনিতে হয়। কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রী- 
মণ্ডল ইস্তফা দিলে এই ঝগড়া নিজে নিজে শেষ হইয়া গেল বলিয়াই যেন 
বোধ হয়; কারণ ইহার পর সত্যাগ্রহের কথা কোথাও শোনা যায় নাই। 
এই বোঝাপড়াকে আশ্রয় কাঁরয়া ষাণসভার কেহ কেহ মন্দীমন্ডলের 
সঙ্গে আমার নামেও বহু অভিযোগ যন্র-তত্র করিয়াছল। কিন্তু আম মনে 
কার, এই বোঝাপড়ার দ্বারা আমরা চাষীর জন্য যতটা নিম্কাতির পথ 
খুলিয়া দিয়াছলাম, যতটা তাহার রেয়াৎ করাইয়াছিলাম, কোনও প্রদেশেই 
তাহারা ততটা পায় নাই। 

কিষাণসভা বোঝাপড়ার ব্যাপারে যোগ দেয় নাই। ইহা হইতে যাহা 
লাভ হইবে তাহা আদায় কারবার অন্য সব ব্যাপারে নিজেদের দাব পেশ 
করা, মন্তীমন্ডল ও জাঁমদারদের উপর তাহাদের প্রভাব "বস্তার করা, 
মিছামাছি ঝগড়ায় নিজের শান্তর অপব্যয় না কাঁরয়া রচনাত্মবক উপায়ে 
চাষীদের অবস্থার উন্নাতি সাধনে তাহা প্রয়োগ করা-_এসব বিষয়ে তাহার 
পুরাপর আঁধকার ছিল। কিন্তু দুভগ্যিবশে তাহার শান্তর অনেকখাঁন 
মন্ীমণ্ডলের িরোধেই ব্যয় হইল। যেখানে সত্যাগ্রহ করা হয় সেখানে 
মন্ত্ীমণ্ডলের খুব কম্ট সহ্য কারতে হইয়াছিল, বদনামের ভাগীও হইতে 
হইয়াছল। 



কানপ;রের মজদূর কমিটি ও আমার কঠিন পাড়া 

এই বোঝাপড়ার ব্যাপার চালাইতে চালাইতে আমার অসুখ হইয়া গেল। 
১৯৩৭-৩৮-এর শীতে 1কছাাদনের জন্য আম আমার গ্রামে চাঁলয়া যাই। 
কিছুটা 'বশ্রাম করিয়া আমাকে আবার কানপুরের মজদূর কমিটির কাজে 
লাগিতে হইল, ইহার কথা প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছি। আমি ওয়ার্ক 
কামাটর বৈঠকে ওয়ারধা গেলাম। সেখান হইতে কানপূর আসবার কথা 
ছিল। পথে হয়তো খাওয়ার কিছ গোলমাল হইয়া থাঁকবে। পরে দেখা 
গেল, খাওয়ার মধ্যে বিষের লক্ষণ আসিয়াছল। লখনউ হইয়া কানপুর 
আসলাম যখন, তখন শরীর খারাপ হইয়া পাঁড়য়াছে, কিন্তু কমাটর কাজ 
কারয়া গেলাম। তদন্ত কারবার যাহা যাহা ছিল শেষ কারলাম। এই 
কাঁমাটতে আমার মতো কিছু ছু ?িনরপেক্ষ লোক ছাড়া মিলের মালিক ও 
মজদুর, উভয়েরই প্রাতানিধি ও সভ্য ছিল। আঁচরে বাঁঝতে পারিলাম যে 
দুই পক্ষের প্রতিনিধি সঙ্গে লইয়া কমিটির কাজ নিবহি করা কাঁঠন হইবে; 
যাঁদ এমন লোকই সভ্য হইত যাহারা 'মল-মালক ও মজদযরের কথা 
বাঁঝয়া-সঝয়া ?ীানজের রায় দিতে পারে- প্রাতীনীধদের যেমন উহাদের 
কথা অনসারেই রায় দতে হইত তেমন ধারা সোজাস:জিভাবে প্রাতানাঁধ 
না হইত--তাহা হইলে এতটা কাঠন হইত না। ওখানেও হয়তো তাহাদের 
উপর এতখান বাধ্যবাধ্যকতা ছিল না। কিন্তু সমস্ত তদন্ত একই জায়গায়, 
আর সে-জায়গায়ও একই প্রকারের কাজকর্মের সম্বন্ধে । সেখানকারই 
মিলওয়ালা ও সেখানকারই মজুরদের প্রাতানীধদের জন্য নিজেদের নোৌতক 
অধিকারের কথাও আসিয়া ঘায় যে তাহারা তাহাদেরই মতবাদের প্রাতানাধ 
হইয়া কাজ কারবে। এই সব ভাবিয়া গভর্নমেন্ট শ্রীশবরাওকে এক সদস্য 
স্থর করিয়া রাখলেন, মান্দ্রাজ প্রদেশে শ্রীমক সংগঠনে ইহার যথেষ্ট 
আভজ্ঞতা 'ছিল। প্রঃ রুদ্র প্রথম হইতেই একজন সভ্য 'ছিলেন। যাঁদও 
মিলওয়ালা ও শ্রমিকসভার প্রাতানাধরা তদন্ত কমিটর সম্মুখে পেশ 
কারবার জন্য কাগজপত্র ও সাক্ষী সাবৃদের বিষয়ে 'জজ্ঞাসাবাদ ও জেরা 
ইত্যাঁদ কাঁরতে পারতেন, এবং তাহা কাঁরতেনও বটে। তথাঁপ চূড়ান্ত 
রিপোর্ট লাখবার ভার আমাদের তিনজনের উপরই থাঁকল। আঁম 
অসস্থ হইয়া পাঁড়লেও এজাহার লওয়া ইত্যাঁদ কাজ শেষ কাঁরয়া ফোঁলতে 
পাঁরয়াছিলাম। হ্যাঁ, তবে মিলে মিলে ঘারয়া সব জানিস দোখতে পার 
নাই; কারণ শরীর খুব দূর্বল হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য কাজ শেষ কাঁরয়া 
আম পাটনায় আসলাম। ভাবলাম যে কিছ বিশ্রাম করিয়া, অন্যান্য 
সভ্যদের সঙ্গে একযোগে, রিপোর্ট তৈয়ার করা যাইবে। 



কানপরের মজদূুর কাঁমাটি ও আমার কঠিন পাঁড়া ৬১৫ 

পাটনায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমাটর আঁধবেশন ছিল। কথা ছিল, সেখানে 
খাজনা আইনের বিষয়ে যে বোঝাপড়া হইয়াছে তাহা লইয়া আলোচনা 
হইবে। সেখানে খুব তর্ক-বিতর্ক হইল। প্রাদোশক কাঁমিটি উহা বিপুল 
ভোটাধিক্যে মঞ্জর করিল। কিন্তু আমাকে এখন কানপুরের দুবলতা 
কম্ট দিতেছিল। এখানেও যথেম্ট পারশ্রম হইল। আম বার দুই কাজ 
কাঁরতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পাঁড়লাম, কিন্তু নিজের এই অবস্থা কাহারও 
[নিকটে প্রকাশ হইতে 'দলাম না। আমার ইচ্ছা ছিল যে সে-দনই কাজ শেষ 
কারয়া 1বশ্রাম কারবার জন্য জীরাদেঈ চাঁলয়া যাইব। সেই কথা মতো 
রওনাও হইয়াছিলাম। অন/গ্রহবাব কোনও কাযোপলক্ষে গয়া জেলায় 
গিয়াছিলেন। সেখানে দাউদনারের নিকটে রান্রবেলা তাঁহার মোটর গাঁড় 
রাস্তা হইতে না'ময়া গর্তে পাঁড়য়া ঘায়। 'তাঁন খুব কঠিন রকম আঘাত 
পান। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন পরেশনাথ 'ন্রপাঠী, তাঁহার তৎক্ষণাৎ সেখানেই 
মৃত্যু হয়। মোটর চালকও আহত হয়, তবে সাংঘাতিক কিছ নয়। 
অনগ্রহবাবকে কোনও রকমে পাটনায় আনিয়া হাসপাতালে রাখা হইল। 
আমার পাটনায় যাইবার পূর্বেই এ-সব ঘটনা হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের 
কম্ট দোঁখয়া আমার খুবই দুঃখ হইত। ভাবয়াছিলাম, জীরাদেঈ যাওয়ার 
পথে হাসপাতালে তাঁহাদের দৌখয়া সেখান হইতেই জ্টামারে কাঁরয়া চলিয়া 
ঘাইব__-কারলামও তাহাই। কিন্তু জ্টীমারে যাইতে যাইতে এত ক্লান্ত হইয়া 
গেলাম যে সেখানে গিয়া তাড়াতাড়ি শুইয়া পাঁড়লাম। কোনও প্রকারে 
বিশেষ অস্াবধায় সোণাপুরের গাঁড়তে উঠিতে পারলাম মান্র। কিন্তু 
সাবধাক্রমে আমার ভাইপো জনার্দন জামশেদপুর হইতে ছনাটিতে এ গাঁড় 
করিয়া বাঁড় আঁসতোছিল। সেই আমার জন্য জায়গা রাখিয়াছিল। 

আমরা দুইজনে ভল্টাপোখর স্টেশনে রাত নয়টায় আঁসয়া পেশীছিলাম। 
সেখানে রেল হইতে নামবার সময়ই জোর বাম হইতে শুরু কাঁরল, যেমন 
কানপ্রেও হইয়াছিল। কোনও প্রকারে আম পালাক কাঁরয়া জীরাদেঈ 
গিয়া পেণছিলাম। ভাঁবয়াছিলাম, কয়েকটা দিন সেখানে বিশ্রাম করিলে 
সব ভাল হইয়া যাইবে। কিন্তু রান্নে অবস্থা খারাপ হইয়া গেল। জনার্দন 
ও মৃত্যুঞ্জয় সে-দন সেখানেই ছিল। অবস্থা খারাপ হইতে দেখিয়া 
পাটনায় খবর পাঠাইল। সকালে সীওয়ান হইতে ডান্তার গিয়া পেশছাইল। 
একটু পরে ছাপরা হইতেও ডান্তার সূর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

সকলের আশঙ্কা হইল যে খাওয়ার মধ্যে বিষ নিশ্চয় মেশানো ছিল। 
তাঁহারা তাহারই চিকিৎসা কাঁরতে লাগলেন। রান্রে পাটনা হইতে ডান্তার 
ব্যানার্জি ও ডান্তার শরণও আঁসয়া গেলেন। দুই-তিন দিনে অবস্থার 

পারবর্তন হইল। কিন্তু এখন জোর হাঁপানির আকুমণ শুরু হইল। 

ডান্তার ঘোষালও পাটনা হইতে আঁসয়া পেশীছলেন। এক সপ্তাহ ধরিয়া 



৬১৬ আত্মকথা 

সেখানেই ওষধপন্র চলিল। ডান্তারেরা যেমনই আমাকে পাটনায় লইয়া 
যাইবার মত দিলেন অমনি আমাকে পাটনায় লইয়া আঁসলেন। এখানে 
আমাকে হাসপাতালেই রাখা হইল । বাঁড়র লোকেরাও সঙ্গে ছিল। 
কিছ, দন রোগের আক্রমণ জোর ছিল, আস্তে আস্তে কম হইয়া আসিল। 
কয়েকদিনের মধ্যেই, অন্যগ্রহবাব্ যে-কটেজে ছিলেন আমাকেও সেখানেই 
লইয়া যাওয়া হইল। আমরা দুইজনে এক জায়গায় ছিলাম বটে-তাঁন 
ছিলেন নীচের কামরায় আম ছলাম উপরে-তবু অনেক দন পর্যন্ত 
আমাদের পরস্পরে দেখা করা সম্ভব হইল না। তান তো চারপাইয়ের উপর 
চাদরও বদলাইতে পারতেন না। আম 'সিশড় 'দিয়া ওঠানামা কাঁরতে 
পারতাম না। সেখানেই আম প্রায় দুই মাস থাঁকলাম। আস্তে আস্তে 
শরীরে কিছ শক্তিও আসিল। কিছুদিন পরে আম নীচে নাময়া আসিয়া 
অন:গ্রহবাবূর পাশে বাঁসতাম। "তান চারপাইয়ে শুইয়া শুইয়া সরকার 
কাগজপত্র দেখিয়া হুকুম দিখিতেন। প্রথম কয়াদন বাদ 'দিয়া_-তখন তান 
একেবারে অকর্মা ছিলেন, কোনই কাজ করিতে পাঁরিতেন না- বরাবর তান 
কাজ চালাইয়া আঁসতোছিলেন। 

মন্তীমণ্ডলের পদত্যাগ ও হরিপ;রা কংগ্রেস 

আমরা দুজন যখন এ বাঁড়তে, তখন হারপুরা কংগ্রেসের আঁধবেশন হয়। 

আমরা দুইজন যাইতে পার নাই। ১৯৩৭-এ কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল গঠন 
করিয়াছিল। ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারিতে হরিপুরায় আঁধবেশন হইয়াছিল। 
এ সাত-আট মাস মন্ত্ীমণ্ডল সকল প্রদেশেই নিজের নিজের কাজ প্রবল- 
ভাবে শুরু কাঁরয়া 'দয়াছিল। কিন্তু এ পরন্ত কোনও কাজ শেষ হইতে 
পারে নাই। এই সময়ে এক সঙ্কট আসিয়া উপাস্থত হইল। কংগ্রেসের 
নিবচিন বিজ্ঞাপ্তপন্রে একটা প্রাতশ্রাতি এমনও ছিল যে আমরা রাজবন্দীদের 
মযান্ত দব। তাঁহারা এজন্য চেষ্টা কাঁরতে লাগলেন, 'ন্তু পূর্ণ সফলতা 
হয় নাই। ইতিমধ্যে আন্দামান দ্বীপের রাজবন্দীরা অনশন আরম্ভ কাঁরয়া 
দিয়াছিল। অনেক কম্টে ভারত সরকার এ কথায় রাজ হইলেন যে তাঁহা- 
শদগকে দ্বীপ হইতে সরাইয়া ভারতবর্ষে নিজের 'নজের প্রদেশে পাঠানো 
হইবে। যখন ইহারা দেশে আঁসয়া গেলেন, তখন তো প্রাদেশিক সরকারের 
আঁধকারেই সকলে আসিয়া পাঁড়লেন। এইভাবে তাহাদের মুক্তি দবার 
প্রশ্নটা আসিয়া পাঁড়ল। মল্নীমণ্ডল তাহাঁদগকে ছাড়িয়া দিতে চাঁহল। 



মন্ত্রীমণ্ডলের পদত্যাগ ও হ'রিপূরা কংগ্রেস ৬১৭ 

কিন্তু গভর্নর ইহাতে রাজ হইতোছিলেন না। আমার পাীঁড়তাবস্থায়ই মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ পাটনায় আসিয়া হাসপাতালে আমার সঙ্গে দেখা 
করেন। আম তাঁহার সঙ্গে বৌশ কথা বাঁলতে পার নাই। তিনি এখান 
হইতে গিয়া সরদার বল্লভভাই ও মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করেন। সকলের 
পরামর্শ হইল এই যে গভর্নর যাঁদ রাজবন্দীদের ছাঁড়য়া দেওয়ার ব্যাপারে 
রাজী না হন, তবে মন্ত্রীরা ইস্তফা দয়া দিক। যুত্তপ্রদেশ ও বিহারে 
মন্তমণ্ডল খুব চাপ দল, কিন্তু গভর্নর রাজী হইলেন না। শেষটায়, 

হারপুরা কংগ্রেসে যাওয়ার পূর্বে দুই জায়গায়ই মল্ত্রীমণ্ডল ইস্তফা 'দিল। 
গভর্নর তখন উহা মঞ্জুর কারলেন না। এই কথা বালয়া কথার জের 
টানিয়া রাখলেন যে, যতক্ষণ তাঁহারা এ-কথা লইয়া আংলাচনা কাঁরতেছেন 
ও অন্য মন্ত্রী খাাজতেছেন ততক্ষণ কাজ চাল থাকুক। বিহারের অন্য 
মন্ত্রীরা তো হরিপুরা চলিয়া গেলেন, শুধু অন:গ্রহবাব্য চারপাইয়ে শুইয়া 
শুইয়া কাজ চালাইতে লাগিলেন। আমিও সেখানেই তাঁহাকে সঙ্গ দান 
কাঁরতে থাঁকলাম। 

এই পদত্যাগের ফল কি হয় তাহা দোখবার ছিল। যদিও ভাইসরয় ও 
গভর্নরেরা কথা দিয়াছিলেন যে তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ আঁধকার প্রয়োগ 
কারবেন না, তথাপি এই প্রথম উপলক্ষ্যে তাঁহারা উহা প্রয়োগ কাঁরতে 

চাঁহলেন। যুত্তপ্রদেশ ও বিহারের কংগ্লেসী মন্তীমণ্ডল তাহা ম্যানয়া 

লইতে পারল না, পদত্যাগ কারল। সমস্ত দেশে ও 'ব্রাটশ গভর্নমেন্টের 

মধ্যেও এই কথা প্রচার হইল যে, কংগ্রেসী মন্নীমণ্ডল নিজের কথায় ঠিক 

থাঁকবে, নিজের কথামত কাজ কাঁরতে না পারলে তাহারা পদত্যাগ কাঁরবে 

_নজের কথা ছাঁড়বে না। 'ব্রাটশ গভর্নমেন্ট ও মন্ত্ীমণ্ডল, উভয়ের 

এই প্রথম পরাক্ষা হইতে থাঁকল। '্রিটিশ গভনমেন্ট মন্ধীমণ্ডলের কথা 

মাঁনয়া লইল, এবং রাজবন্দীদের ছাঁড়বার ভারও তাঁহাদের উপরই 'দিয়া- 
দিল। হরিপুরায় পদত্যাগের সংবাদ পেশছাইতেই সেখানকার হাওয়া 

একেবারে বদলাইয়া গেল। যাহারা মল্ীত্বের বিরোধী ছিল, বাঁলয়া 

বেড়াইত যে মন্রীত্ব গ্রহণ কারবার পর ইহারা নিজের নিজের জায়গায় 

সাটয়া ঘাইবে, নিজেদের আদর্শও ভূঁলিবে, তাহাদেরও চোখ খুলিয়া গেল 

তাহারা যাঁদ সত্যসত্যই এরুপ ভ রর তাহা হইলে তাহাদেরও মত 

বদলাইতে হইল। আমি তো কংগ্রেসে যাইতেই পারলাম না। 'কন্তু 

যাহা কিছ শৃনিলাম তাহাতে মনে হইল যে এই পদত্যাগের ফলে মন্নীত্ব 

গ্রহণের বিষয়ে যাহা ছু অজ্পস্বজ্প বিরোধ জন্মিয়াঁছল তাহা এখন 

চাঁলয়া যাইতেছে । 

হরিপূরা কংগ্রেসের আড়ম্বরও ছিল অপূর্ব । সভাপতি ছিলেন 

শ্রীসূভাষচন্দ্র বসু। সেখানকার আয়োজন এত বৃহৎ আয়তনে ও এত টাকা 



৬১৮ আত্মকথা 

পয়সা ব্যয় কাঁরয়া হইয়াছিল যে এ-পর্যন্ত অন্য কোনও আঁধবেশনে তাহার 
সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে নাই। আমরা হাসপাতালে থাকিতে থাকতেই 
হারপূরা হইতে লোক ফারয়া আসল । পদত্যাগও 1ফরাইয়া দেওয়া 
হইল। মল্লীরা আবার কাজ করিতে শুরু করিলেন। এ পর্যন্ত যে 
কার্যক্রম প্রস্তুত হইয়াছল, সাত-আট মাসে তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে 
নাই। এজন্য মন্তীদের আবার নিজের 'নজের জায়গায় 'ফারয়া আসা 
ভালই হইয়াছিল। এখন কাজ বোশ উৎসাহের সঙ্গে হইতে থাকল; 
কারণ কেহ বাঁলতে পারল না যে কখন ও কোন বিষয় লইয়া' আবার পদ- 
ত্যাগ কারতে হইবে, এইজন্য যাহা কিছু হইতে পারে কাঁরয়া ফেলাই ভাল। 

মন্ত্রীরা 'স্থর করিলেন যে বিহারের শ্রাীমকদের অবস্থা তদন্ত কারবার জন্য 
ও উন্নাত কারবার জন্য এক কিট গঠিত হউক। কানপুরের কাজ এক 
প্রকার শেষ হইয়া গিয়াছল। এইজন্য আম এখন এ কাজ নিজের হাতে 
লইতে পাঁরলাম। কামট 'নযুস্ত হইল। আমাকে তাহার সভাপাঁত করা হইল। 
নিজে অসুস্থ বালয়া কানপুরের কাজ আমার নিজের সন্তোষজনকভাবে 
কাঁরতে পারি নাই। সেখানকার িপোর্টের উপর গভর্নমেন্ট ঘখন কাজ 
করিতে চাঁহলেন তখন িল-মালকেরা বিরোঁধতা কারলেন। শ্রামকদের 
দক হইতে হরতাল করা হইল। ফলে অনেক 'দিন ধাঁরয়া টানাটান 
চলিতে লাগল। আমাদের সুপারিশ কতখানি গ্রাহ্য হইল তাহা আমার 
মনে নাই। আমার এইটুকু অনুতাপ থাঁকিয়াই গেল যে যাঁদ আমার শরীর 
ভাল থাকত ও কিছ সময় বোশ দিতে পাঁরিতাম, এবং কানপর িয়া 
গরপোর্ট দিবার পূর্বে উভয় পক্ষের সঙ্গে খোলাখঢল কথা কাঁহয়া লইতে 
পারিতাম, তাহা হইলে রিপোর্টের 1বরুদ্ধে এত প্রবল আপান্ত হইত না। 
এমন হইতে পারে যে আমাদের অনুমোদনের মধ্যেও খাঁনকটা হেরফের 
হইত- অন্ততঃ যাহা ছু সুপারশও করা হইত, মিল-মালকেরা তাহা 
এতটা বিরান্তর সঙ্গে গ্রহণ কাঁরত না। 

যাহা হউক, এখন তো সে-কথা হইতে পাঁরিল না। কিন্তু বিহারে 
আবার সেই প্রকার কাজ আমাকে কাঁরতে হইল আর সেখান থেকেও এখান- 
কার সমস্যা ছিল বোৌশ জাটল; কারণ সেখানে তো কেবল একই শহরের একই 
রকমের কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা পরাঁক্ষা করিয়া দেখার কথা ছিল। 



গবহারের শ্রীমক-সামাত ৬১৯ 

কিন্তু এখানকার কাঁমাটর আঁধকার ছল সকল প্রকারের শ্রীমকদের লইয়া 
- যাহারা কারখানায় কাজ কারত--তাহাদের অবস্থা তদন্ত করবে । আ'ম 

তাহার সব রকমই আছে বিহারে । হয়তো অনেক 'জাঁনসে বহার এ বিষয়ে 
অন্যান্য প্রদেশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এখানে খাঁনর কাজ খুব ছড়াইয়া 
পাঁড়য়াছে। কয়লার খাঁন এত বোঁশ আছে যে অন্য কোনও প্রদেশে এতটা 
নাই, অথবা এমনও যাঁদ বলিতে পাঁর যে 'বহারে যত কয়লার খাঁন আছে, 
সারা হিন্দঃস্থানের অন্য সমস্ত প্রদেশ একত্র কারলেও ততটা পাওয়া যাইবে 
না, তাহা হইলে ঠিক হইবে। লোহা ও তামার খাঁনর একই অবস্থা ৷ অভ্রের 
খানও এত বোশ আছে যে অন্য কোনও প্রদেশে এতটা নাই, সমস্ত 
প্রদেশ একত্র করিয়াও নাই_ হয়তো সমস্ত পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে 
বিহারের মত এতটা নাই। অন্য কয়েকটা জানসও অশ্পাবস্তর হারের 
খাঁন হইতেই পাওয়া যায়। 

আখের ক্ষেতও এখানে প্রচুর। গত বারো বৎসরের মধ্যে চিনির 
কারখানাও অনেক হইয়া িয়াছে। ঘ্তপ্রদেশ ছাঁড়য়া দলে অন্য কোনও 
প্রদেশে বিহারের মত এত কারখানা নাই। জামশেদপুরের টাটা কোম্পানীর 
লোহার কারখানা 'হিন্দস্থানের শুধু নয়, এশিয়ার সবচেয়ে বড় কারখানা 
বালয়া লোকে মনে করে, উহা পাঁথবীর বড় বড় কারখানার মধ্যে একাঁট। 
সেখানে আরও অনেক রকমের কারখানা আছে-াটনের প্লেট তোর করার 
জন্য-তার, টোলফোন ও বৈদযাতিক তার তোর কারবার জন্য- ক্ষেতের 
যন্তারদী (কোদাল, গাঁত ইত্যাদ) তোর করিবার জন্য- লোহার তার ও 
কাঁটা তোর করিবার জন্য অনেক অনেক কারখানা আছে। কয়েকাঁট তো 
আছে জামশেদপুরের আশেপাশেই। এ ছাড়া আরও লোহার কারখানা 
অন্যত্র আছে। লাক্ষার ক্ষেত ছোটনাগপুরের জঙ্গলে বেশি করিয়া হয়। 
বিহারে ঘত লাক্ষা হয়, তত আর কোথাও হয় না) লাক্ষা হইতে গালা তৈরি 
কারবার কারখানা ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণায় স্বাভাঁবক রীতিতে 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে, সে-সব জায়গায় জঙ্গলে যথেম্ট লাক্ষা পাওয়া যায়। 
এখানে ওখানে পাট তৈরি করার ও তুলা হইতে কাপড় তোর' করার কিছু 
কিছ কারখানাও আছে; কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কম। 

এই প্রকারে বিহারের কামাঁটকে প্রায় সব রকমের শ্রামকের অবস্থা 
তদন্ত কাঁরয়া দেখিতে হইল । জামশেদপুরের কারখানাগ্দালর শ্রীমকেরা এক 
আধুনিক রাঁতিতে নবগঠিত বড় শহরে বাস করে। সেখানকার কারখানায় 
দিন-রাত চাঁব্বশ ঘণ্টা কাজ চলে, বংসরে এক দিনও বন্ধ থাকে না। কিছ 
কিছ; শ্রামক এমন আছে যাহারা গাঁয়ে নিজের নিজের ঘরে বাস করে, 
আর বংসরে চার-পাঁচ মাস শুধু চিনির কারখানায় কাজ করে। অন্যান্য 



৬.০ আত্মকথা 

স্থানের মত কিছ কিছু মজ্র বিভিন্ন কারখানায় প্রয়োজনমত বরাবর 
কিছ; না কিছু কারতে থাকে। খাঁনর ভিতরে যাহারা কাজ করে তাহাদের 
অবস্থা আবার ইহাদের সকলের থেকে ভিন্ন; কারণ ওখানকার কাজই অন্য 
ধরনের। খাঁনর মধ্যেও যাহারা কাজ করে তাহাদের সকলের তো কাজ এক 
ধরনের নয়, চলাফেরাও তাহাদের এক ভাবের নয়। ঝাঁরয়ায় কয়লার খাঁনর 
জমজমাট। কয় মাইলের মধ্যে অনেকগ্ল খাঁন আছে। তাই সেখানকার 
শ্রীমকদের বসাঁতি খাঁনকটা 'মালয়া জালয়া। অভ্রের খাঁনগাল একাঁট 
অন্যগ্াল হইতে পৃথক, জঙ্গলের মধ্যে ও পাহাড়ের উপর, দূরে দূরে। 
তাই সে-সব খাঁনর মজুরদের থাকবার কোনও এক জায়গায় ব্যবস্থা 
নাই। ঝাঁরয়ার সমস্ত কারখানার শ্রীমকদের জন্য একই জলের কল হইতে 
জল পাওয়ার ব্যবস্থা। অদভ্রের খাঁনগুলির সেরূপ নাই, হয়তো সেরূপ 
হওয়া সম্ভবও নয়। এইরূপ, অনেক প্রকারের কাজের জন্য অনেক 
প্রকারের শ্রমিক আছে। তাহাদের থাকার ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে 
অন্যান্য শ্রামকদের সঙ্গেও স্বভাবতই যথেষ্ট প্রভেদ আছে। বহার 
কামাটির কাজ ছিল, ইহাদের সকলের তদন্ত কারিয়া কিছ? সুপাঁরশ 
কারবে। কাজের বস্তার ও গুরুত্ব দেখিয়া আম ভয় পাইয়া গেলাম, 
[কন্তু ছাড়া পাইলাম না। আমও স্থির কারলাম, সময় বোশ লাগে তো 
লাগুক, কিন্তু একাজ ভাল করিয়া করা উচিত, এবং শেষ করা উচিত। 
কাজেও তাহাই কাঁরলাম। 

এ ছাড়া আরও প্রশ্ন উপাঁস্থত ছিল, তাহার বিষয়ে আমাকে কিছ; না 
কছু করিতে হইল। মল্তরীমণ্ডল গাঠিত হওয়া মান্রই আখের সম্বন্ধে এক 
প্রশ্ন তাহাদের সামনে উপাঁস্থিত হইল, তাহার 'বষয়ে শীঘ্রই উহাদের কিছ 
করিতেই হইল । বহারে চিনির কারখানার সংখ্যা খুব বাঁড়য়া িয়াছিল 
বালয়া এখানকার চাষীরা আখের চাষ খুব বোশ করে এবং তাহা আখের 
কারখানাকে বিক্লয় কাঁরয়া দেয়। কারখানা তৈয়ার হওয়ার পূর্বে চাষী 
ততটা আখ চাষ করিত যতটা সে নিজে মাড়াই করিয়া গুড় তৈয়ার করিতে 
পাঁরত। চাষের কাজে এমন কিছ: সাবধা হইয়া গেল যে, ষে সময়ে 
আখ মাড়াইয়ের কাজ হইত সে সময়ে বলদের অন্য কাজ বোৌশ কিছু 
থাঁকত না; কারণ আখ মাড়াইয়ের কাজ কার্তকের পর শুরু হইত, তত- 
দিন রবিশস্য বুনিবার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে । এইজন্য চাষী যতটা 
নিজের বলদের সাহায্যে মাড়াই কাঁরতে পারবে সেই হিসাবেই সে আখ 
বাঁনত। এইভাবে অন্যান্য ফসলের সঙ্গে সঙ্গে আখের চাষের একটা 
স্বাভাঁবক শেষ হইয়া যাইত। কারখানা যখন তৈয়ার হইল, তখন হইতে 
চাষী আখ মাড়াইবার হাগ্গামা হইতে মুক্তি পাইল। তাহারা উহা কারখানা 
পর্যন্ত বা নিকটের স্টেশন পর্যন্ত পেশছাইয়া দেওয়ার কাজটাই কাঁরিত, 
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আর পা দিয়া মাড়াইবার কাজটা কারখানায় করাইয়া লইত। আখ হইতে 
নগদ পয়সাও পাওয়া যাইত। এইজন্য আখের চাষ খুব বাঁড়য়া গেল। 
যাঁদ কোনও কারণে কারখানায় আখ না যায় তবে চাষী একেবারেই অসহায় 
হইয়া পড়ে, তাহার সম্বংসরের আয় নষ্ট হইয়া যায়। এই অবস্থা ১৯৩৪-এ 
হইয়াছিল, যখন ভূমিকম্পের জন্য অনেক কারখানা বেকার হইয়া পড়ে। 
খেতে যে-সব আখ হইয়াছিল তাহার ফসল বাঁচাইবার জন্য গভর্নমেন্ট ও 
রিলিফ কাঁমাটকে আখ মাড়াই কল চালাইবার জন্য চাষীকে উৎসাহ দিতে 
হইয়াঁছল। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া আখ মাড়াইয়ের কল 'বাঁল করা 
হইয়াছল। তাহা হইলেও এই সব কল দয়া পুরাপুরি কাজ হইবার 
কথা নয়। কিন্তু কিছুকাল পরে কলগুলি মেরামত হইতে পারল, তাহারা 
চালু হইল। চাষীদের ফসলের ছু অংশ বাঁচয়া যাইতে পাঁরল। 
কারখানার লোকেরা চাষীদের আখ নিয়া লইত। গভর্নমেন্ট দোখল, 
চাষী কারখানার এতটা অধীন যে কারখানা ইচ্ছামত দাম কমাইতে পাঁরত। 
এইজন্য কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হইবার বহু পূর্বে আখের দাম বাঁধিয়া 
দিবার আঁধকার গভনমেন্ট আইনের দ্বারা নিজের হাতেই লইয়া রাখিয়া- 
ছিল। বাঁলয়া দেওয়া হইত, মণকরা এত আনার কম দামে কেহ আখ 

কানতে পারবে না-তবে কেহ বোশ দিতে চায় তো দিতে পারে। এই- 
ভাবে চাষীরা অবশ্য খাঁনকটা টাকা পাইয়া যায়। কারখানায় হাঙ্গামা 
কাঁরলে বোশও পাইতে পারে। 

১৯৩৬ সালে কোনও কারণে আখের চাষ কম হয়। কারখানাতে খুব 
দর কষাকাষ হইল। ফলে চাষী দাম পাইল বোশ। পরের বংসর তাহারা 
বেশি কাঁরয়া আখের চাষ কারল। ১৯৩৭ সালে এত বোশ আখ হইল 
যে মনে হইল, কারখানায় সব আখ াঁনতে পারবে না। চানর দামও 
এতটা কমিয়া গেল যে গভর্নমেন্টের বাঁধিয়া দেওয়া দামও খুব কম হইল; 
সেই দামেও কারখানায় আখ লইতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে চাষীর খুব 
লোকসান হইল। এই সময়ে অল্প কিছু দিনের জন্য মন্ত্রীসভা গাঁঠিত 
হয়। এই মন্ীসভাও কিছ ?িছ চেষ্টা কারল, কিন্তু উহা গাঠত হইল 
এপ্রল মাসে, তখন আখের চাষ প্রায় উঠিবার মত। পূর্ব হইতেই আমরা 
কারখানার লোকদের সঙ্গে কথাবাতা শুরু কাঁরয়া দয়াঁছলাম, যাহাতে 
তাহারা কোনও প্রকারে আখ অবশ্যই লইয়া যায়। কেহ কেহ রাজিও হইয়া 
গেল। তাহাদের নিজেদের অণ্টলের আখ তাহারা লইল। যতাঁদন তাহা 
শেষ না হইল ততাঁদন কারখানা চলতে থাঁকিল, যাদও বরাবর যেমন 
হইয়া থাকে এ্রপ্রলের অর্ধেক পার হইলেই আখের মধ্য হইতে 'চানর 
পাঁরমাণ কম বাহর হয়। জুলাই মাসে কংগ্রেসী মল্ীসভা গঠিত হইলে 
তাহাকে এ-বিষয়ে ভাবিতে হইল--১৯৩৭ সালে মার্চএীপ্রল মাসে 
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চাষীদের যে আঁভিজ্ঞতা হইয়াছিল, যাহা কিছ হাগ্গামা পোয়াইতে হইয়া- 
ছিল, আবার যেন তাহা না হয়। ইহা লইয়া আমার ও এই বিভাগের মন্ত্রী 
ডক্টর মামুদের কথাবাতাঁ হইয়াছিল, এক কনফারেন্সও করা গেল। দেখা 
গেল, আখের চাষ সবচেয়ে বোঁশ হয় যৃদ্তপ্রদেশে ও 'বহারে। তাই যাহা 
কছ করিবার তাহা দুই প্রদেশ 'মাঁলয়া করিলে ভাল হয়। উভয়ের 
সামনে একই সমস্যা । উভয়ের মধ্যেই কংগ্রেসী মন্তীমন্ডল। তাই দুই 
প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডল একত্র হইয়া এক কনফারেন্স করিল। তাহাতে 
নাজেদের কার্কক্রমও স্থির কাঁরয়া লইল। আমাকেও তাহাতে যোগ দিতে 
হইল। যেহেতু ভারতবর্ষে যত চিনি হয় তাহার তিন-চতুর্থাংশ হইতেও 
বোঁশর ভাগ এই দুই প্রদেশে হয়, এইজন্য লোকে ভাবিল যে এই দুইয়ে 
মালয়া ঘেমনাঁট ব্যবস্থা কাঁরতে চাহিবে তেমনটি কারতে পারিবে । 

উভয় প্রদেশে আইন করা হইল। আইন অনুসারে শুধ্ আখের নহে, 
চিনিরও দাম ঠিক করিবার অধিকার গভনমেন্ট নিজের হাতে লইল। 
কোনও কোনও কারখানার মাঁলক ইহার বিরোধিতা কারল। কিন্তু শেষ- 
কালে রাজ হইয়া গেল সকলেই। কারখানার মাঁলকেরা এক সংঘ গঠন 
কাঁরল। সেই সংঘ সব কারখানাই "নিয়ন্ত্রণ কারত। যে কারখানা সংঘে 
যোগ দিল না, গভরনমেণ্ট তাহাকে আখ মাড়াইয়ের লাইসেন্স 'দিবে না। 
এইভাবে, যাহাদের ইচ্ছা ছিল না তাহারাও বাধ্য হইয়া এ সংঘে ঘোগ 
দল । সে বংসর চাষীরা ঠিক ঠিক দাম পাইয়াছিল। আমার মনে খানিকটা 
সন্দেহ ছিল; কারণ আমি বুঝিয়াছিলাম, কারখানাগ্ালর সঙ্গে বোশ 
কড়াকড়ি করিলে এমনও হইতে পারে যে এই দুই প্রদেশের বাহরে যে 
সব কারখানা আছে, যেখানে কোনও প্রকারের হস্তক্ষেপ বা প্রাতিবন্ধক 
নাই, তাহাদের সঙ্গে ইহারা বিরোধিতা কারতে পারবে না। তাই 
বালয়াছলাম যে সব প্রদেশ একত্র মিলিয়া যাঁদ কিছ করা যায় তবে ভাল 
হয়। ভারত সরকার কিছু কাঁরতে প্রস্তুত ছল না। এইজন্য 'বাভন্ন 
প্রদেশের মধ্যেই কথাবার্তা হইতে পাঁরত। অন্যান্য প্রদেশের মন্লীমন্ডল-_ 
কংগ্রেসী মন্রীমণ্ডলও- এই দুইটি প্রদেশের সঙ্গে মিলিয়া নিজ নিজ 
প্রদেশের কারখানাগলি নিয়ন্পণ করিতে রাজি হইল না। ফলে এঁ সব 
প্রদেশের কারখানার_াবশেষ কাঁরয়া দেশীয় রাজ্যগীলর কারখানার-_ভাঁর 
সুবিধা হইল। সেখানে নূতন নৃতন কারখানা বাঁসল। পরানো কার- 
খানাগদলিতে খুব লাভ হইল। হারের দুই-একটি কারখানা জিনিষপন্ন 
বিক্রয় করিয়া প্রদেশের বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নাই 
ষে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা যাহা কিছ কাঁরল তাহাতে &ঁ সময়ে চাষীদের খুবই 
লাভ হইল। আর ঘতাঁদন কংগ্রেসী মন্তীসভা থাঁকল, ততাঁদন লাভও 
হইতে থাঁকল। 
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শিক্ষা বিষয়াট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডাঃ মাহমুদ এই বিভাগের চাজে 
ছিলেন। আমাকে পাটনা বিশ্বাবদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য করিতে ইচ্ছা 
কারলেন। এঁদকে আমি কিন্তু ১৯২১ সনে সেনেটের সদস্যপদে ইস্তফা 
'দিয়াছলাম। এই পদ পুনরায় লইবার জন্য তানি আমাকে খুব পাঁড়াপীঁড় 
কারতে লাগলেন। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ীসংহ মহাশয় উপাচার্য 1ছলেন, 
তিনিও অনুরোধ করিলেন। অগত্যা আমি সদস্যপদ গ্রহণ কারলাম। 
সেনেটের সভায় আম একি প্রস্তাব উপাঁস্থত কারলাম। সরকার 'শক্ষা- 
'বাধর সংস্কার সম্বন্ধে বিচার করুক আর প্রার্থীমক শিক্ষা হইতে উচ্চাঁশক্ষা 
পর্্ত একটি 'বাঁধ রচনার জন্য এক কামটি নিষুস্ত করা হউক। প্রস্তাব 
পেশ করিবার দিন আমি পাঁড়ত হইয়া পাঁড়। অনেক কম্টে মীটিংয়ে 
গেলাম। তবে, আম আমার বন্তব্য লাখয়া লইয়া গিয়াছিলাম। এক বন্ধু 
উহা পাঠ করিলেন। উহাতে প্রচলিত শিক্ষাবাধর কঠোর সমালোচনা 
ছিল। কয়েকজন সদস্য, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শিক্ষক, অনেক মন্তব্য 
কাঁরলেন। কিন্তু প্রস্তাবাঁট সর্বসম্মাতক্রমে গৃহীত হইল। 'দনকতক পরে 
প্রস্তাবটি যখন সরকারের নিকট পাঠান হইল, মন্তীরা একাঁট কাঁমাট নিয্য্ত 
করিলেন। আমাকেও এ কমিঁটর অন্যতম সদস্য করা হইল। কামাটর 
অধ্যক্ষ হইলেন বোম্বাইয়ের শ্রী কে. টি. শাহ। 

শক্ষাসম্বন্ধে সমগ্র বিষয়াটি আমার প্রস্তাব উপাঁস্থত করার আগেই 
এক পারকল্পনা রচনা করিয়া দেশের সম্মুখে উপস্থিত কারয়াছিলেন। 
'হরিজনে' কয়েকাঁট লেখাও 'িখিয়াঁছলেন। তাঁহার পরিকল্পনার প্রধান 
কথা ছিল যে, আমরা বর্তমানে আমাদের শিশৃদের কেবল আক্ষরিক শিক্ষাই 
দিতেছি। কেবল আক্ষারক অর্থাৎ বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষা না দিয়া কছ? 
হস্তশিল্পের মাধ্যমে দেওয়া কর্তব্য। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে পড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে হাতের কাজ করিয়া ছান্ররা যাহা উপার্জন কাঁরবে তাহা দ্বারাই 
প্রাথীমক শিক্ষার ব্যয় সঙকুলান হইবে। ইহাতে এক ঢলে দুই পাখী 
মারা হইবে। আর এই প্রণালীতে প্রদত্ত শিক্ষা বর্তমান প্রচালত শিক্ষা 
অপেক্ষা উন্নততর হইবে অথচ সরকারের বেশি কিছ খরচ পাড়বে না। 
আগে যাঁদ কখনও প্রাথামক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও আবাশ্যিক করার কথা 
উঠিয়াছে তখনই ইহার উপয্বস্ত টাকা তাঁহাদের নাই, সরকার পক্ষ হইতে এই 
অজহাত দেখান হইত। স্বর্গঁয় গোখেলের সময় হইতেই জনসাধারণের 
পক্ষ হইতে এই দাঁব করা হইতোঁছল, কিন্তু সরকার সর্বদাই অর্থাভাবের 



৬২৪ আত্মকথা 

বাহানায় ইহার বিরোধিতা কারতেছিলেন। দুই-এক জায়গায় নিঃশজ্ক 
শিক্ষা দুই-চাঁর জায়গায় আবাশ্যক শিক্ষা চালু করা হইয়াছল। 'কন্তু 
ব্রিটিশ ভারতে তাহা পাঁরমাণে এতই নগণ্য ছিল যে সারা ভারতে কোনও 
দিন উহার প্রয়োগ হইবে এমন আশা ছল না। 

বিহারের ছাপরা জেলায় একটা বিশেষ সীমা পর্য্ত অবৈতনিক 
শিক্ষার প্রবর্তন কাজে প্রধান উৎসাহ ছিলেন দুই জনে, 
আমার ভাইসাহেব বাব মহেন্দ্রপ্রসাদ আর ছাপরা 1জলার তদানীন্তন 
তৎকালীন বিদ্যালয়-পারদর্শক বাব রাঁধকাপ্রসাদ। সরকার যাঁদও ইহা 
নামঞ্জুর করেন নাই, কিন্তু উৎসাহও দেন নাই। কোন রকমে কাজ চাঁলতে- 
?ছল। গান্ধীজ তাঁহার পাঁরকজ্পনা উপাস্থত করিয়া আন্দোলনের ভার 
আনিয়া ছিলেন। শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহী এবং এই শিক্ষার প্রচারে তৎপর, 
ওয়ার্ধায় এমন জনকয়েককে লইয়া একটি সম্মেলন আহ্বান কাঁরলেন। 

সেখানে তাঁহার পাঁরিকজ্পনাঁট বিচার করিয়া দেখা হইল । সম্মেলনের 
একাঁট সাব-কমিটি গাঠত হইল । 'দল্লীর জাময়া মাঁলয়ার অধ্যক্ষ ডান্তার 
জাকির হোসেন এই কারম্াটির অধ্যক্ষ হইলেন। সাবকামাটি একটি খসড়া 
রচনা কারলেন। পরে ইহাই ওয়ার্ধা পাঁরকল্পনা নামে প্রাসদ্ধ হয়। 
গান্ধীজীর পাঁরকজ্পনার বোশর ভাগই এই সাব-কমিটি সমর্থন করিয়া- 
ছিলেন আর প্রাথামক শিক্ষা কারিগরদের সাহায্যে দেওয়ার জন্য সুপারশ 
কাঁরলেন। অবশ্য খরচের বিষয়ে এই কমিটি গান্ধীজীর যাহা মত ছিল 
ততদূর পর্যন্ত যাইতে রাজন হইলেন না, তবে হাতের কাছের মধ্য "দয়া 
শিশুরা যাঁদ কিছ; উপার্জন করে আর তাহাতে খরচের 'কছুটা উঠিয়া 
আসে, তবে তাহা করাই ঠিক। সে-বিষয়ে তাঁহাদের কোনও অমতও 
রাহল না। 

যেসকল শিক্ষাবদ এই সম্মেলনে ঘোগ 1দয়াঁছলেন তাঁহারা ইউরোপ 
ও আমোরকার শিক্ষাবিদাদগের বিচার অপেক্ষা গান্ধীজীর পাঁরকল্পনা- 
টিকে শ্রেষ্ঠতর বাঁলয়া স্বীকার কারলেন। আর দেখা গেল, উত্হাদের 
শাবচার না শুনিয়াই এবং উদ্হাদের পৃস্তকাদি না পাঁড়য়াও গান্ধীজশ যাহা 
বাঁলয়াছেন তাহাই অধূনাতম পাঁণ্ডতদেরও আঁভমত। তাই আমি যখন 
সেনেটে আমার প্রস্তাব পেশ করি তখন আশা ছিল যে ওয়ারধা পারকল্পনাও 
এই কমিটি বিবেচনা কারবে। আর যাঁদ ইহাদের মতের সঙ্গে মিলিয়া 
যায় তবে গান্ধীজনর পাঁরকজ্পনাকে বিহার সরকার সহজেই কাজে প্রয়োগ 
কারতে পারিবেন। আম তখন এই কামাটর সভ্য হইতে রাজী হইয়া 
গেলাম। কাজও সুর হইয়া গেল। তবে এই কাঁমাটর কাজের ভার 
বিশেষভাবে অধ্যক্ষ শ্রী কে. টি. শাহের হাতে ন্যস্ত হইল। 

বিহার সরকারের শিক্ষাবিভাগ কিন্তু আরেকটি কমিটি নিয়োগ 
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কারলেন। আমাকে তাহারও সভ্য করা হইল। 'হন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের 
নাগপদর আঁধবেশনে 'হন্দীশহন্দস্থানী সম্বন্ধে আমার মতামত আম 
প্রকাশ করিয়াছলাম। [হারে তখন প্রশ্ন উঠিল, হিন্দী আর উর্দু দুই 
ভাষাভাষীদেরই মন ওঠে এমন ভাষা পাঠ্যপ্স্তকে কতদূর পর্যন্ত রাখা 
সম্ভব দেখিতে হইবে এবং নূতন কারয়া ইহার উপযোগী শব্দকোষ 
সংকলনে যত্রপর হইতে হইবে । ডাঃ মাহমুদ আমাকে এই কাঁমাঁটর প্রধান 
নিষস্ত করতে চাঁহলেন। আমি কিন্তু রাজ হই নাই, কারণ আমার 
হাতে অন্য কাজ এত আসিয়া পাঁড়য়াছল যে আম ইহার জন্য যথেষ্ট 
সময় দিতে পারতাম না। তাহা ছাড়া মনে হইল আমার এরুপ গুরুত্বপূর্ণ 
কাজের যোগ্যতাও নাই। তখন মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে ইহার 
সভাপাঁত করা হইল। কাজ আরম্ভ হইল। এইভাবে নিজের প্রদেশের 
নানারকম কাজের ভার আমার উপর আঁসয়া পাঁড়তোছল। ওয়ার্ক 
কাঁমাটর দ্বারা নিযুক্ত পালামেন্টার কমিটির মেম্বার তো আগে হইতেই 
ছিলাম। ১৯৩৭-৩৯ সন পধন্ত অনেকটা সময় তো ইহারই কাজে 
লাগিয়া থাঁকতে হইত। অনেক সময় লাগিয়াছিল কেননা মীমাংসার 
বিষয়গুলি ছিল গুরুতর আর সহজে তাহাদের সমাধান সম্ভবও ছল না। 
যে-সব মীমাংসা হইত তাহাদের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হইত। কাজেই মল্ত্রী- 
মণ্ডলের মধ্যে না থাকলেও আপনার বদ্ধ ও শান্ত অনুযায়ী সাহাষ্য করা 
আমার অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। 

অপর একাঁট বিষয়ে বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছল অথচ মটাইবার 
কোন রাস্তা খঃজিয়া পাওয়া যাইতোছল না। তাহা হইলে 'বহারের কোনও 
কোনও স্থানের জলপ্লাবন। ছাপরা ও পাটনার মাঝামাঁঝ সরয:, গঙ্গা, শোণ 
আর গণ্ডক নামে চারাঁট বড় নদীর সঙ্গম। এই নদীগ্যাীলর উৎপীত্তপ্থলে 
অথবা ইহাদের ম্রোতপথে ঘাঁদ বর্ষা কখনও অতি প্রবল হয় তবে জলপ্লাবনের 
জন্য ইহাদের চারপাশের জনপদগুলির অবস্থা বড়ই খারাপ হয়। .গোড়া 
হইতেই এইরূপ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু ১৯৩৮ সনের ভূমিকম্পের পর 
হইতে এই বন্যার প্রকোপ বাঁড়য়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন 

আগেকার মত জল-নিন্কাশনের শান্ত ইহাদের নাই। এইজন্য এখন জল 
উপচাইয়া পাঁড়য়া বাঁহরে বহু দুর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে আর এই জল 
যেখানে-যেখানে যায় সেখানেই প্লাবন ও বন্যা হয়। নদগহীলর মাঁজয়া 
যাওয়ার জন্য যে-সব জায়গায়, বারবার বন্যা হয় সেই সব ছাড়াও 'বহারের, 
বিশেষত উত্তর হারের, অন্য নানা স্থানেও প্রায়ই জলপ্রাবন হইতে দেখা যায়। 

জনসাধারণের মতে, বন্যার বহুবিধ কারণের মধ্যে একাট কারণ 
রেলওয়ের বাঁধ। ইহা জলম্ত্রোতকে বাধা দেয় আর অবাধে বাঁহয়া যাইতে 
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দেয় না। এই বাঁধগুলিতে পুল আর জলানন্কাশনের পথ অনেক কম। 
রেলকতৃপক্ষ লোকের কথায় কানই দেয় না। রেলের বাঁধ ছাড়া অন্য 
আরও বাঁধ আছে- শুধু জলের গাঁত রোধ করার জন্যই সেই সব বাঁধ সাম 
করা হইয়াছে । ইহার ফল সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। 'বহারের বন্যা এক 
[বিশেষ গুরুতর সমস্যা, ইহাতে সন্দেহ নাই। আম এই বিষয়ে কিছু 
লেখালেখিও করিয়াছিলাম, আর এখন কংগ্রেসী মল্তীমণ্ডল গাঁঠত হওয়ায় 
তাঁহাদেরও এই বিষয়ে চিন্তার প্রয়োজন হইয়া পাঁড়ল। তাঁহারা জনকতক 
সহৃদ্রয় হীঞ্জনীয়ার আর জনসাধারণের প্রাতিনাধস্থানীয় কয়েকজনকে 
লইয়া একাট সম্মেলন আহ্বান কাঁরলেন। অনেক 'বচার-বিবেচনা হইল। 
কন্তু কোনো সন্তোষজনক মামাংসা হইল না, কারণ না বন্যার কারণ 
সম্বন্ধে, না তাহার প্রাতিরোধের উপায় সম্বন্ধে, তাঁহাদের মতের মল 
খ:ঁজয়া পাওয়া গেল। আম অসংস্থ হইয়া পড়ায় এই কনফারেন্সে যোগ 
দিতে পার নাই। তবে আমার মতামত আম জানাইয়া 'দিয়াছিলাম। 

বিহারের তো এই সব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, আর আম বিশেষভাবে 
এইগুলির সঙ্গে জাঁড়ত 'ছিলাম। আর, এই সব বড় বড় বিষয় ছাড়া অন্য 
ছোটখাট সমস্যাও ছিল-যাহাদের জন্য লোকে আমার কাছে পরামর্শ 
-চাঁহত। স্বভাবতই অন্য প্রদেশের মন্তীমণ্ডলের সঙ্গে আমার তত যোগ 
ছিল না, যতটা বিহারের মল্নীদের সত্গে ছিল। 

গান্ধী-সেবা-সঙ্ঘ 

মার্ট মাসের শেষ পযন্ত হাসপাতালেই থাকতে হইল। শরীর একট; 
সুস্থ হইলে আর গায়ে একট জোর পাইলে বাঁহরে আসিলাম। সেই 
বৎসর ডীঁড়ষ্যা প্রদেশের পুরীর কাছাকাছি ডেলং গ্রামে গান্ধী-সেবা-সঙ্ঘের 
বার্ষক সম্মেলন হইল। আম সোজা সেখানে চলিয়া গেলাম। মহাত্া- 
জীরও সেখানে যাইবার কথা। আমার বোন, মৃত্যুঞ্জয়ের মা, আর আমার 
ভাজও আমার সঙ্গে চলিলেন। 'দন কয়েক সেখানে রাঁহলাম। অন্যান্য 
সম্মেলনের মতই এখানেও তত্ব বিষয়ে আলোচনা চাঁলত। সকলে সমবেত- 
ভাবে চরখা চালাইতাম। সন্ধ্যা বেলা অনেক লোক জড়ো হইত, কেহ কেহ 
ভাষণ 'দিতেন। গান্ধী-সেবা-সম্মেলন আরও চার-পাঁচ বার হইয়াছে, কিন্তু 
এই সম্মেলনের বিশেষত্ব এই যে. গান্ধীজাীর সঙ্গে দিনকতক থাকিবার শুভ 
সুযোগ সদস্যরা পাইলেন। সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আপসে বহু বাদবিতণ্ডা 
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হইল। উপাঁস্থত সব ব্যাপারে গান্ধীজনর সম্মাত পাওয়া গেল। সদস্যেরা 
যান ঘে-কাজে ব্যাপৃত ছিলেন 'তাঁন সেই কাজেই উৎসাহভরে লাগিয়া 
থাঁকবেন। 

সঞ্ঘের সদস্যগণ গঠনাত্মক কাজে আঁধকতর মন দিবেন ঠিক হইয়া- 
ছিল। কেহ কেহ চরখাসজ্ঘ মারফত বা অনাভাবে খা'দর প্রচারকার্যে মন 
দিলেন। কেহ বা হরিজন সেবায় তাঁহাদের সকল সময় ও শান্ত ঢাঁলয়া 
দিলেন। কেহ কেহ গ্রাম-উদ্যোগকে পৃনরুজ্জীবত কাঁরতে ও গঠন কারিতে 
তৎপর হইলেন, কেহ বা ওয়ারধা পাঁরকজ্পনার সফলতার জন্য স্থাপিত নয়ঈ 
তাঁলমীর সঙ্গে যোগ দিয়া শিক্ষা বিস্তারের কাজে লাঁগয়া রাহলেন। 
কেহ কেহ আবার গোসেবায় ব্যাপৃত হইলেন, মৃত পশুর চামড়া শোধন 
ইত্যাঁদ কাঁরয়া জূতা তৈয়ারির কাজও ইহারা হাতে লইলেন। বশেষভাবে 
সেই সব কাজে এই সঙ্ঘের সদস্যগণ চিত্ত সমর্পণ কাঁরলেন যে-সকলের জন্য 
গান্ধীজী উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছলেন। জনকয়েক সদস্য অবশ্য ছিলেন 
যাহারা কংগ্রেসের গঠন-কার্যের জন্য কংগ্রেস-আপিসগ্ঁলির দিকে মন 
দিলেন। অবশ্য ইহাদের সংখ্যা খুব কম। কাউীন্সিলের ইলেকশনের সময় 
আসলে যখন দেখা গেল সদসাদের মধ্যেও কেহ কেহ নিরচিনপ্রা্থীঁ তখন 
এই সঙ্যঘে নানা রকম আলোচনা হইল। কাহারও কাহারও মতে সঙ্ঘের 
সদস্যদের নিবচিনে দাঁড়ান উচিত নয়। কিন্তু সঙ্ঘ কাঁতিপয় সদস্যকে 
নিবচিনে দাঁড়াইবার অনুমাতি 'দিল। আমার যতদ্র মনে আছে, দুহাঁট 
আঁধবেশনে এই বিষয়ে আলোচনা হয়। সদস্যদের মধ্যে শ্রীজগলাল চৌধ্রী 

হইলেন। ইহাদের সঙ্গে সঞ্ঘের ব্যবস্থা তো ছিল এই যে সঙ্ঘ ইণ্হাদের 
খরচের জন্য ঘাহা দিবে তাহাতেই ইহারা সন্তুষ্ট থাঁকবেন। কাজেই যখন 
ইহারা বেতনস্বরূপ কিছু টাকা পাইতে লাগিলেন তখন সঙ্ঘ ইহাদের 
খরচ বন্ধ কাঁরয়া দিলেন। বেতন পাইলে তাহার পুরা হিসাব সঙ্ঘকে দিতে 
হইত। নৌতিক দৃষ্টিতে দখলে সত্যই এই মতে চললে এ সঙ্ঘের সদস্য 
হইলে মান্ষের উন্নত হইবার কথা । এই সঙ্ঘের আশা ছল সদস্যগণ 
গান্ধীজীর সত্য ও আহিংসার নীতি আপন আপন জাঁবনে প্রয়োগ কাঁরতে 
সচেম্ট থাঁকবেন। এই সঞ্ঘের অনেক সদস্যের জীবন আমাদের সকলের 
পক্ষে আদর্শস্বরূপ। 

কিন্তু রাজনীতিক দল গঠন করা কখনও এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছল না। 
কখনও তাহা করাও হয় নাই। সঙ্ঘের পক্ষ হইতে কেহ কখনও কংগ্রেসের, 
বা বিশ্বাবদ্যালয়ের বা মিউীনাঁসপ্যাঁলাটর বা এসেমৃব্রর কোন নিবচিনে 
প্রাতযোগিতা করে নাই। অধিকাংশই এই সব সংস্থা হইতে আপনাঁদগকে 
দূরে রাঁখয়াছিলেন। কোন নির্বচিনে তাঁহারা যান নাই। যে-কেহ শিয়াছেন 
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ব্যক্তিগতভাবে, নিজেদের কাজের জন্যই তাঁহারা 'নর্বাচিত হইয়াছেন, সঙ্ঘের 
সদস্য বলিয়া নয়। এই সঙ্ঘে যমুনালাল বাজাজ, সদরি বল্পভভাই প্যাটেল 
ও আমার মতো সদস্যও ছিলেন, যাহারা কংগ্রেসের ওয়ার্ক কাঁমাটির সভ্য 
ছিলেন এবং নিজের 'নজের এলাকায় কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় 'ছিলেন। 
গান্ধীজাঁ নিজে অবশ্য সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন না, তবে তাঁনই তো পথ- 
প্রদর্শক ছিলেন। তব একথা বালবার কোন 'ভীত্ত ছিল না যে কংগ্রেসের 
মধ্যে যেমন স্বরাজ্য পার্ট বা কংগ্রেস-সোস্যালস্ট পার্ট সেইরকমই ইহাও 
আর একটি সংস্থা। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সেবক তৈয়ার করা, যাঁহাদের 
সাহায্যে গঠনাত্মক কাজ অগ্রসর করা যাইবে । আপন আপন জীবন ও 
দূম্টান্ত দ্বারা গান্ধীজীর সিদ্ধান্তকে যথাশাস্তি প্রচার করবেন ইহাই ছিল 
তাঁহাদের কাছে প্রত্যাশা । তবু একদল লোক বাঁলতে লাগল যে অন্যান্য 
দলের মত ইহাও একটি দল। রামগড় কংগ্রেসের আগে বাংলাদেশে যে 
বার্ধক অধিবেশন হইল তাহাতে এই সঙ্ঘকে ভাঁঙ্গয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হইয়াছিল। 

গ্রাম সংস্কারের পারিকল্পনা ও নাঁসকে অবস্থান 

উীঁড়ষ্যাতেই আমরা বাঁঝয়াছলাম যে স্থানীয় কংগ্রেস এসেমার পার্টির 
মধ্যে অনেক মতভেদ চাঁলতেছে, মন্তীমণ্ডলীর 'বরুদ্ধে অনেকের আঁভযোগ 
আছে। সরি বল্পভভাই ও আম, পালামেণ্টার কমাটর আমরা দুইজন 
সভ্যই, সেখানে হাজির ছিলাম। দুই পক্ষের সঙ্গে কথা কাঁহয়া সম্ভব 
হইলে বিবাদ 'মটাইয়া ফেলা উচিত মনে কাঁরলাম। এক পক্ষে মল্ত্রীমণ্ডল, 
অন্য পক্ষে পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস, পাঁণ্ডত গোদাবরীশ মিশ্র প্রভৃতি। 
শ্রীগোপবন্ধ্ চোৌধুরাঁ কোনও দলেরই ছিলেন না। সেখানে আমরা সকল 
কথা শ্যানয়া নিজেদের রায় 'দয়াছলাম। শ্রীগোপবন্ধু দাস গান্ধী-সেবা- 
সঙ্গের দিক হইতে এ কটকেই আশ্রম কাঁরয়া গঠনকর্মে গলপ্ত ছিলেন, 
তিনি কংগ্রেস কমিটি হইতে পৃথক হইয়া ?ছলেন: উভয়পক্ষের মত লইয়া 
তাঁহাকেই কংগ্রেসের কাজের' ভার লইতে বলা হইল। ভাঁবয়াছিলাম যে 
বিবাদ মিটবে; কিন্তু তাহা হইল না। পরে ইহার অনেক কুফল দেখা 
গেল, তাহার উল্লেখ যথাসময়ে করা যাইবে। 

সেখানে এক ঘটনা হয়, যাহা বর্ণনা করা উচিত। ঘাহারা সম্মেলনে 
গিয়াছল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীজগন্নাথ দর্শনে পুরী চাঁলয়া যায়। 
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তাহাদের মধ্যে আমাদের বাঁড়র মেয়েরাও ছিলেন। তাঁহাদের বিষয়ে নয়, 
কিন্তু অন্যদের যাওয়ায় মহাত্মাজীর খুব দুঃখ হইয়াছল। জগন্নাথের মান্দির 
তখনও হারজনদের জন্য খোলা হয় নাই, অর্থাৎ সবর্ণ হিন্দুরা যে-ভাবে 
পূজা ও দর্শনাঁদ কারতে পারত হারজনে তেমনাঁট পারত না। হার- 
জনেরা যেখানে যাইতে পারত না, মহাত্মাজী নিজে সেই সব মান্দরে 
যাইতেন না। তাঁহার মতে হরিজনদের যাঁদ দর্শন ও পূজার আঁধকার না 
থাকে তবে আমাদের জন্যও সে-আঁধকার চাই না। এইজন্য যখন 'তাঁন 
সম্মেলনে আগত অন্তরঙ্গ লোকদের সম্বন্ধে শুনিলেন যে তাহারা 
দর্শন করিতে গিয়াছিল তখন তান আঘাত পাইলেন। পুরীতে যাওয়া 
তিনি খারাপ মনে কাঁরতেন না, দর্শন-প্জাও নয়। কন্তু দর্শন-পৃজা 
আমরা যেন ততখাঁন কার হারজনদেরও যতখাঁন আঁধকার আছে। এই 
সব কথার আলোচনা সেখানে হইল । যাহারা নিজেদের গান্ধীজীর অনচর 
মনে করিত তাহাদেরও এতখান কড়াকড়িতে একট: খটকা লাগিল। কিন্তু 
ইহা হইতে হরিজনদের প্রাতি গান্ধীজীর প্রেম ও সহানূুভাীতির গভীরতার 
পারচয় পাওয়া গেল। 

হাসপাতাল হইতে বাঁহর হওয়ার পর ডান্তারদের মত ছিল যে আমার 
আরও কিছুকাল 'বশ্রামের দরকার। তাই গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইলে আম 
স্থর কাঁরলাম যে কিছাঁদন কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে "গিয়া থাকিয়া আঁসব। 
আমি তাই নাসিকে গিয়া থাকা ঠিক করিলাম। সেখানে শেঠ বিড়লার 
এক বাঁড় ছিল, তাহা তান শুধু “হাওয়া বদলাইবার বাঁড়'রূপে ব্যবহার 
করিতেন। সেখানে গিয়া থাকাই ঠিক কাঁরলাম। শেঠ রামে*বরদাস 
বিড়লা বোম্বাই হইতেই সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছলেন। অন্য কারণেও 
নাঁসক যাওয়ার কথা হইয়াছিল। মে মাসে বোম্বাইতে নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটির আধবেশন হইবার কথা ছিল। ভাবিয়াছলাম যে নাসিক 

বোম্বাইয়ের নিকটে, সেখান হইতে সহজে সভায় উপাস্থত হইতে 
পারিব। 

নাঁসক যাওয়ার পূর্বে আর একটা কাজ ছিল, যাহার বিষয়ে আমার 
কিছ; কারবার কথা ছিল। বহার মন্ত্রীমণ্ডল গ্রামোন্নয়নের জন্য সরকার 
তরফ হইতে কিছ কারতে চাহিতোছলেন। এজন্য তাঁহারা এক বভাগ 
খুলিতে চাহয়াছলেন। এক পাঁরকল্পনাও নিমণি করিতে চাহয়াঁছলেন 
যাহার অনুসারে কাজ হইবে। এজন্য এমন কর্মা'রও প্রয়োজন ছিল যিনি 
মন্ত্রীসভার আভিপ্রায়-মত দৃম্ট লইয়া এ-কাজ 'নর্বহি কারবেন। এ-পর্য্ত 

গ্রাম সংস্কারের কাজ গভর্নমেশ্টের দিক হইতে কিছুই হয় নাই। ইহাই 
ছিল প্রথম প্রোগ্রাম। ইহাতে বিশেষ করিয়া গ্রামবাসীদের অবস্থা সর্ব- 
প্রকারে উন্নত কাঁরবারই কথা ছিল। এ পর্ধন্ত যাঁহারা সরকারি কাজ 
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করিতেন তাঁহারা জনসাধারণের প্রভু ও শাসক হইয়াই করিতেন। প্রয়োজন 
ছিল কয়েকজনের সেবক হইয়া কাজ করার। এ বিভাগের কার্য এরূপই 
হইবে, স্থির করা গেল। আম এক পাঁরকল্পনা প্রস্তুত কারলাম। পণ্ডিত 
প্রজাপতি মিশ্রকে গভর্নমেন্ট এই কাজের ভার 'দিলেন। অন্য কমীরাও 
নিষুন্ত হইলেন। কংগ্রেসের লোকদের চাকুরি দিতে হইবে বাঁলয়া এইরূপ 
হয় নাই। কাজই এমন ছল যে ইহাতে অল্পাঁবস্তর আভজ্ঞতা যাঁদ কাহারও 
থাকে তবে কংগ্রেস কমীঁদেরই ছিল, অন্যের নয়; কারণ বহার প্রদেশে 
কেহ এইরূপ কাজ করেই নাই। 'কন্তু তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকও 
নযুন্ত করা হইল। বোঝা গেল যে সকলকে কয়েক দিনের জন্য শিক্ষা 
দয়া প্রস্তুত করাইয়া লইতে হইবে। আম যে-পাঁরকজ্পনা প্রস্তুত কাঁরতৈ- 
ছিলাম তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই, তাই পণ্ডিত প্রজাপাঁত মিশ্র 
নাঁসকে গিয়া আমার সাঁহত দেখা করিলেন। সেখানেই আম তাহা 
সম্পূর্ণ করিলাম। যে পযন্ত এ বিভাগ সায় ছিল সে পর্যন্ত পারি- 
কল্পনা অনুসারে কাজ হইত। ইহাতে জনকল্যাণ হইত বাঁলয়া আমার 
মত; কিন্তু মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিবার পর উহার রূপ ধারে ধীরে 
বদলাইয়া গেল, শৈষটায় গভরননমেন্ট উহা ভাঙ্গয়া দিলেন। 

নাঁসক যাত্রায় আমার সঙ্গে শ্রীচক্রধর সারণ যাইতে পারেন নাই। তাঁহার 
স্থানে শ্রীআম্বকাকান্ত সিংহ গেলেন। আর একজন সঙ্গী পাইয়াঁছলাম, , 
তাঁহার কথা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি । তাঁহার নাম শ্ত্রীদেবরাত 
বন্মচারী। তান কর্ণটক প্রদেশের সমদ্রতীরবতাঁ গোকর্ণ নামক তীর্থ- 
স্থানের ব্রাহ্ষণ ছিলেন। আঁম যখন মজ£ঃফরপুরের সুহৃদ সঙ্ঘের বার্ধক 
উৎসবে গিয়াছিলাম, তখন তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তান 
সেখানে এক প্রশ্তির মত কিছু রচনা করিয়া তাহা পাঁড়য়া শোনাইয়া- 
ছলেন। "তান ছিলেন সংস্কৃতে সুপ্ডিত। কিন্তু সেখানে তাঁহার সঙ্চে 
বোঁশ কথাবাতাঁ বা পরিচয় হইতে পারে নাই। একাঁদন আম সদাকত 
আশ্রমে বাঁসয়াছিলাম, সঙ্গে আমার ভগ্নীও ছিলেন। সেদিন কোনও পণ্য- 
গতাঁথ ছিল, সেজন্য বিস্তর লোক গঞ্গাস্নানে আঁসয়াছিল। দোৌঁখলাম যে 
এঁ ভদ্রলোকাঁটও তাহাদের মধ্যে ছিলেন। 

আমার. ভগ্নীর দ্াষ্ট তাঁহার উপর পাঁড়ল। "তান তাঁহার আদর- 
অভ্যর্থনার ব্যবস্থা কারলেন। আলাপ-আলোচনায় তাঁহার পাণ্ডিত্যেরও 
ণিকছু সন্ধান পাইলাম। আমার সঙ্গে কিছুদিন থাকবার নিমল্মণ তাঁহাকে 
জানাইলাম। 'তাঁন 'নমল্্ণ গ্রহণ কাঁরলেন। তানি এমনিই ভ্রমণ কাঁরতে 
কাঁরতে বিহারে আঁসিয়াছিলেন। আমি জীরাদেইতে গেলে তিনিও সেখানে 
আ'সলেন। কয়েকাঁদন আমরা একন্রে কাটাইলাম। তাঁহাকে আম নাঁসকেও 
ডাকাইয়া লইলাম। 'তাঁন ছিলেন বোঁদক ব্রাহ্ষণ। বেদ 'ছিল তাঁহার প্রায় 
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কণ্ঠস্থ। উপানিষদ তো তান পুস্তক না দেখিয়াই শোনাইতেন। তাঁহার 
নিকট জানিতে পারিলাম যে কর্ণটকে আজও ইহাই রীতি । সেখানে 
ব্রাহ্মণেরা বেদ ও উপানষদ কণ্ঠস্থ করিয়া লয়। তাহারা নিজেদের কাজকর্ম 
কারবার সময়, চাষ কারতে কারতেও, বেদ ও উপনিষদ পাঠ করেন। সেই 
সময়ে তিনি একটি চিন্র রচনা কাঁরতোছিলেন, তাহাতে তিনি বেদের 
অনুসারে স্ন্টক্রমকে চন্দ্রের রূপে দেখাইতে চাহতোছলেন। তাহাতে 
তিনি উপযুস্ত খক্ ও মন্ন এমনভাবে 'লখাইয়াছলেন যে আভন্ঞ ব্যান্ত 
পুরুষ-সযন্তও পাঁড়তে পারে, এ চিত্র হইতে অনেক িছ বাঁঝতেও পারে। 
তাঁহার বন্তব্য ছিল এই যে তান এই কর্মে অনেক বংসর ব্যয় করিয়াছেন, 
কিন্তু এখনও সে-কাজ শেষ হয় নাই। 'তাঁন দেশ পর্যটনের সঙ্গে সঙ্গেই 
এই কাজ কাঁরতেছেন। তাঁহার অদ্ভূত স্মরণশান্ত ও পাঁণ্ডত্যের ইহা এক 
প্রতাক্ষ প্রমাণ; কারণ তাঁহার নিকটে একাঁটও পুস্তক ছিল না, সকল 
কিছুই তানি তাহার স্মৃতি হইতে প্রস্তুত করিতেছেন। নাঁসকে আমরা 

খুব বেড়াইতাম, আর তান সন্ধ্যাকালে উপানষদের ব্যাখ্যা কাঁরতেন। 
তিন ছলেন যোগী। তাঁহার মত ছিল যে আম নিয়ামতভাবে কোনও 
ক্রিয়া কারলে হাঁপাঁন সারয়া যাইবে। আম তাহার পর্যবেক্ষণে ধৌতি- 
'ক্রুয়া আরম্ভ কাঁরলাম। ীকন্তু নাঁসকে সর্বশূদ্ধ পনের-ষোল দিনই 
থাকতে পাঁরলাম। তাহার পর বোম্বাই যাইতে হইল । সেখানে খুবই 
অসুস্থ হইয়া পাঁড়লাম। 
টব সুর উর সেখানেই জানতে 

পারলাম যে তান প্রথমে কয়েকাঁদন শ্রীরমণ মহার্ধর সঙ্গে িতরুবন্নমলয়েই 
থাঁকয়া আসয়াছেন। শ্রীমহার্ধর জীবনীতে তাঁহার পাঁণ্ডতা ও তাঁহার 
প্রেমময় নাট্যের উল্লেখ আছে। তান ছিলেন মহার্ধর সঙ্গে যে-প্রাসদ্ধ 
শবদ্বান গণপাতি শাম্ত্রী থাকতেন, তাঁহারই শিব্যা। এই সম্পকের জোরে 
তানি সেখানে আশ্রমে গিয়া কয়েক বংসর পূর্বে ছিলেন। গোকর্ণে তিনি 
এক পাঠশালা ও গোশালা চালাইতেছিলেন। উত্তর-ভারতে তো আঁসিয়া- 
ছিলেন ভ্রমণের জন্য। 'হন্দীও তান খুব ভালভাবেই শিখয়াছলেন। 
তাঁহার ভাষা শানয়া কেহই তাঁহার সম্বন্ধে বাঁলবে না তানি দীক্ষণ ভারতের 

আধবাসী। তাঁহার সঙ্গে নাঁসক হইতে ন্র্যম্বকেও দর্শনার্থ গেলাম। 

লোকে বলে, ইহা গোদাবরীর উদ্গম স্থান। পাহাড়ের উপর আমাকে চেয়ারে 

বসাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। কারণ আমি এত উপ্চুতে চাঁড়তে পারতাম না। 

ণিনকটের পাহাড়গ্ীলতে পুরাতন গুহা আছে, আম 'গয়া সেগ্াল দৌখয়া 
আ'সিলাম। ইহাদের মধ্য হইতেই সেই সব পুরানো দিনের কথার সঙ্গে 

সঙ্গে এ যুগের তপস্বী-জনীবনেরও খানিকটা স্বাদ পাওয়া যাইতেছিল। 

এইভাবে আম নানা জায়গায় ভ্রমণ কাঁরয়া গুহা দৌঁখিয়াছ; কন্তু আমার 



৬৩৭ আত্মকথা 

কাজ অন্য ধরনের এবং মন সর্বদা তাহারই উপর লাঁগয়া থাঁকত। তাই 
এই সব দৃশ্যের কথা মনেও বেশি আঁনতাম না। 

নাঁসকে আরও কয়েকটা জানস দোঁখতে পাইলাম। সেখানেই সেই 
সরকার ছাপাখানা আছে যেখানে নোট এবং সকল প্রকারের আদালত ও 
পোম্ট অফিসের স্ট্যাম্প ছাপানো হয়। কারখানাঁটি খুব বড়; পাহারা 
কঠিন। কাগজের দাম খুব বোশ; কারণ কাগজের টুকরা টুকরা হইতেই 
এই সব প্রস্তুত হয়। সেখানে এক ইংরেজ অফিসার ছিলেন 'যাঁন ইউরোপের 
১৯১৪-১৮ ব্যাপী মহাযুদ্ধে সৈন্য বিভাগে কাজ করতেন; সেখানে 
আহত হইয়া খোঁড়া হইয়া 'গয়াছিলেন। 'তাঁন আমাদের সব জায়গায় 
লইয়া গিয়া এক এক কাঁরিয়া সব 'কছ দেখাইয়াছলেন। আমরা পোম্ট- 
কার্ভড ও লেফাফা ছাপতে ও প্রস্তুত হইতে দেঁখলাম। পোম্ট আঁফসের 
টিকিট প্রস্তৃত হইতেও দেখলাম । নোট ছাঁপতে দোখলাম। যেখানে 
সবপ্রথমে নোটের নক্সা বা মানাচত্র তৈয়ার করা হয় সে-সমস্ত প্রক্রিয়া 

দেখিলাম। এ-জন্য শিল্পী নিষযু্ত আছে, সে সর্বদা এই কাজে লাঁগয়া 
আছে। এঁ মানচিত্র বা নক্সা অন্মোদত হইলে পর উহারই আধারে নোট 
ছাপাইবার মালমসলা প্রস্তুত করা হয়। অন্য একটি বস্তু দেখলাম, যাহা 
সামানা, কিন্তু যাহার মহত্ব এই সকল জিনিসের মতোই। দিয়াশলাইয়ের 
উপর কর ধার্ঘ করা হয়। তাহা আদায় করিবার পদ্ধাতি এই যে প্রত্যেক 
দয়াশলাইয়ের বাঝ্স বা প্যাকেটের উপর এক হি কাগজের পাতের মতো 
সাঁটয়া দেওয়া হয়। যতক্ষণ তাহা না ভাঙ্গে ততক্ষণ ভিতর হইতে দয়া- 
শলাই বাহির করা যায় না, কারখানা হইতে এরূপ কাগজ না সাঁটা পর্যন্ত 
কোনও বাক্স বাহর করা যায় না। কারখানার মালকেরা কর আদায় 
কাঁরতে গিয়াই এ পাত সরকার হইতে 'কানতে পারে। এঁ পাতও (লম্বা 
ফিতার মতো) এই কারখানাতেই ছাপা হয়। উপরে বালয়াঁছ যে এখানে 
কাগজের দাম খুব বোশ। কাগজের হিসাব খুব কড়াকাঁড়ভাবে রাখা হয়। 
এক ইণ্টি কাগজও এঁদক-ও'দিক হইতে পারে না। তাহা না হইলে কে বাঁলতে 
গারে যে হারানো কাগজে নোট ছাঁপিয়া বাহর করা হয় নাই? এইজন্য 
যদি কোথাও ছাপার ভুল হইতে বা অন্য কোনও কারণে, কোনও ট;করা 
খারাপ হইয়া যায়, তাহা হইলে উহাও ছাপা নোটের মত ততখাঁন সতক্তার 
সাঁহত রাখা হয়। সকল কম্ীদের কারখানায় যাওয়া ও আসার সময় 
সকলের কাপড় জামা ভাল কাঁরয়া খোঁজা হয়। এর্প তালাস না 
করিয়া কাহাকেও ভিতরে যাইতে দেওয়া হয় না। তাঁহারা আমাদের সঙ্গে 
আচরণে এই নিয়মের কড়াকাঁড় কাঁরলেন না, তবে আমাদের সঙ্গেও 
তাঁহাদের কয়েকজন আফসার সর্বত্র ছিলেন। এখানেও এক 'বাচন্র কথা 
এই যে এখানে কর্মীরা না জানি কত লক্ষ-লক্ষ টাকার নোট ছাপতেছে ও 



মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীদের শোচনীয় কলহ ৬৩৩ 

প্রাতানাদন ছাপিয়া নানা দিকে পাঠাইতেছে, কিন্তু সে-বেচারীদের মজুরি 
প্রায় অন্য সব কারখানার মতই! তাহাদের মধ্যে অনেকে খুব দরিদ্রভাবে 
জীবন কাটাইয়া দেয়। যাহারা প্রাতদিন লক্ষ-লক্ষ টাকার কাগজের নোট 
প্রস্তুত করে তাহারা হয়তো এক টাকার দিন মজুর পায়! সংসারের কি 
বাঁচত্র লীলা! আজকার সংসার কেমন! 

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীদের শোচনসয় কলহ 

নাঁসক হইতে বোম্বাই গেলাম। সেখানে ওয়াঁকৎ কাঁমাটি ও খল 
ভারত কংগ্রেস কমাটর আঁধবেশন হইবার কথা ছিল। হাঁরপুরা কংগ্রেসের 
পরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কামার এই প্রথম আধিবেশন, যেখানে 
শ্রীসভাষচন্দ্র বসু সভাপাঁতিত্ব কারবেন। আট-দশ মাস হইতে কংগ্রেসী 
মন্দ্ীসভা কাজ কাঁরয়া আঁসতৈেছেন। কেহ কেহ তাঁহাদের কাজকর্মের 
উপর কড়া মন্তব্য কাঁরয়া ঘাইতেছেন। কোথাও কোথাও কংগ্রেসের 
লোকেরাই তাঁহাদের 1বরুদ্ধে নিজেদের মধ্যে দলাদলি কারতেছেন, তাহাতে 
তাঁহাদের কার্যে কিছু বাধাও পাঁড়তেছে'। এখানেই আলোচনা হইবার 
কথা স্থির ছিল, যাঁদও হারিপদ্রার সময় উভয় প্রদেশের মল্তীসভা পদত্যাগ 
করায় বায়ুমণ্ডলে অনেক প্রভেদ হইয়া গয়াছিল। তাহা হইলেও যাহারা 
অসন্তুষ্ট ছিল, তাহারা নিজেদের অস্মাবধার জন্য আসতে পারে নাই। 
আমি তো ওখানে গিয়াই অসুস্থ হইয়া পাঁড়য়াছলাম। আঁধবেশনে 
উপাস্থত হইতে পারিলাম না। এক গুরুতর কাজ হইল । ওখানেই 1স্থর 
হইল যে সমগ্র দেশের জন্য এক প্প্যানং কাঁমাট 'িনযুন্ত করা হইবে, 
তাহা সকল প্রদেশ হইতৈ অনুমোদন ও সাহায্য লইয়া এক কার্কক্ম 
প্রস্তুত কাঁরবে, সেই অনুসারে সমস্ত প্রদেশের মন্ত্রীসভা কাজ করিবে। 
পাণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইহার সভাপাঁত ও প্রফেসর কে. টি. শাহ 
সম্পাদক নিষুত্ত হইলেন। সকল প্রদেশের কংগ্রেসী মনল্তীসভা এই 
কামাটকে সর্বতোভাবে সাহায্য কারতে লাগল। অন্যান্য প্রদেশের 
লোকেরাও সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল। এই কাঁমাঁট কয়েকটি উপ- 
সামাততে ভাগ করিয়া কাজ আরম্ভ কারল। ইহার রিপোর্ট প্রায় প্রস্তুত 
হইয়া ছিল। কিন্তু পুরাপ্নীর প্রস্তুত হইবার পূর্েই কংগ্রেসের সঙ্গে 
গভর্নমেন্টের ঝগড়া লাগিল। রিপোর্ট গৃহীত হইয়া দেশের সম্মুখে 
আসতে পারল না। ' 



৬৩৪ আত্মকথা 

বোম্বাইয়ে আমার ব্রত্কোনিউমোনিয়া হইয়া গেল। জ্বর খুব বাঁড়য়া 
গেল। কাশিও খুব বোঁশ রকম হইল। আম সেখানে বিড়লা হাউসে 
ছিলাম। তাঁহারা সর্বপ্রকারে আমার সেবা শুশ্রুষার ব্যবস্থা কাঁরলেন। 
একটি ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সেই সময়ে হিটলারের দ্বারা বাহচ্কৃত 
বহু ইহদী দেশ ছাঁড়য়া নানা স্থানে চাঁলয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কয়েক- 
জন ডান্তারও ছিলেন, তাঁহারা বোম্বাইয়ে আঁসয়া নিজের [নিজের চাকৎসা 
ব্যবসা চালাইতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বড়লা হাউসে যাওয়া- 
আসা কারতেন। তানি আমার চিকিৎসা আরম্ভ কাঁরলেন। দুই-তিন দিন 
ধারয়া তাঁহার ওষধ চিল। তথাপি কিছু উপশম হইতোছিল না। 
শুনিয়াছলাম যে বোম্বাইয়ের কয়েকজন ডান্তার বন্ধু, তাঁহাদের মধ্যে 
অধুনা স্বর্গয় পুরুষোত্তম পটেলও ছিলেন, ইহা শুনিয়া কিছঃটা রুজ্ট 
হইয়াছলেন যে তাঁহাদের না ডাকিয়া এক জামান ডান্তারের চাকৎসা 
হইতেছে । এ-সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের ডাকা হইল। পরে ডান্তার গল- 
ডারও আদিলেন, তিনি তখন বোম্বাইয়ে একজন মন্ত্রী । তাঁহাদের 
চিকিৎসা চলিতে লাগল। তাহাতেও ভাল হইল না দোখিয়া গান্ধীজী 
বাললেন আম যেন ওয়ারধা চলিয়া আস, আঁমও সম্মত হইলাম । 

বোম্বাইয়ের হাওয়ায় লবণ আছে, তাহা আমার সহ্য হইতোঁছিল না। তাই 
ওয়ারধায় চাঁলয়া আ'সিলাম। ডান্তারেরা এই কথায় রাগ করিয়াছলেন যে 
তাঁহারা থাকিতে এক অজ্ঞাতকুলশরল বিদেশী ডান্তারের চিকিৎসা কেন 
করানো হইল। ইহা তো তাঁহাদের ভালবাসারই পাঁরচয়। সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাও প্রকাশ পাইল যে এখানকার ডান্তারেরা নিজেদের কৌশলের উপর 
এতটা বিশ্বাস করিতেন ও এতটা দেশাঁভমানী ছিলেন যে আমার মতো 
একজন দেশসেবকের চিকিৎসা অন্যের হাতে হইতে. ইহা তাহারা সহ্য 
কারতে পারলেন না। ওয়াধাতেও পেপছিয়াই আম সত্বর সংস্থ হইলাম 
না। তার করিয়া পাটনা হইতে ডান্তার ব্যানাজর ও ডান্তার শরণকে ডাকিতে 
হইল। ডান্তার শরণ তো আসতে পারলেন না, কিন্তু ডান্তার দামোদর 
প্রসাদের সঙ্গে ডান্তার ব্যানার্জ ওয়ার্ধা গেলেন। তাঁহারা দুই-তিন দন 
সেখানে থাঁকলেন। শরীর সুস্থ হইলেও আম সেখানে থাকিয়া গেলাম। 

বোম্বাইয়ে বুঝিতে পারিয়াছলাম যে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীসভায় 
নিজেদের মধ্যে অনেক মতভেদ দেখা 'দয়াছে। এক দল অন্য দলের 
বিরুদ্ধে আভিযোগ কারতেছে। সে সময় পালামেন্টার কাঁমাঁট 'স্থর 
কাঁরলেন যে তাঁহারা এই বিষয়ে তদল্ত কাঁরবেন। তখনকার দিনে গভর্ন- 
মেন্টের আসন 'ছিল পাঁচমারতে। তাই সদরি বল্পভভাই ও মৌলানা আজাদ 
সাহেব সেখানে গেলেন। আম অসুস্থ ছিলাম বাঁলয়া যাইতে পারলাম 
না। বগড়াটা ছিল প্রধানমন্ত্রী ডান্তার খরে ও পণ্ডিত দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্রের 



মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীদের শোচনীয় কলহ ৬৩৫ 

মধ্যে। 'হিন্দী-ভাষাভাষী মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন কারবার পূর্বে দুইটি 
দল ছিল-_ একটায় পণ্ডিত দবারকাপ্রসাদ মিশ্র, অন্যটায় পাণ্ডত রবিশঙ্কর 
শুরু। ১৯৩৭ সালে যখন পরিষদের নিবচিন হইতোছিল তখন পঃ দবারকা- 
প্রসাদের বিরুদ্ধে একটা মকদ্দমা চলিতেছে বাঁলয়া খবর পাওয়া গেল। 
তান ওয়ার্কং কামাটিকে খবর 'দয়াছলেন যে যেহেতু তাঁহার 'বরুদ্ধে 
মামলা চাঁলতেছে সেই হেতু যতাঁদন না [তান উহা হইতে অব্যাহতি পাইয়া 
নিজের চরিত্রের সম্বন্ধে নিজ্কলুষতা প্রমাণ করিতে পারেন ততাঁদন তান 
কংগ্রেসের সমস্ত পদ হইতে সাঁরয়া থাকবার জন্য প্রস্তুত। যতক্ষণ 
'হিন্দস্থানী ভাগের সভ্যদের সম্পূর্ণ সাহায্য না পাওয়া যাইতেছে ততক্ষণ 
সেখানে কেহই কংগ্রেস কাঁমাটর নেতা হইতে পারে না। পাঁণ্ডত দবারকা- 
প্রসাদ ডান্তার খরেকে সাহায্য করিলেন। তাঁহার সাহায্যেই তান নেতা 
শনব্ধচত হইলেন। যখন মন্ত্রীসভা গঠন কারবার সময় আসল তখন 
তাঁহাকেই গভর্নর মন্তসভা গঠনের 'নদেশি দিলেন। যে মকদ্দমা পাঁণ্ডত 
দবারকাপ্রসাদের বিরুদ্ধে চাঁলবার কথা ছিল, উহা ভিত্তিহীন মনে কাঁরয়া 
সেখানকার হাঁকম উহা উঠাইয়া লইলেন। তাহার পর পণ্ডিত দবারকা- 
প্রসাদও মন্ত্রীসভায় আসিলেন। এইভাবে বোঝা যাইতেছিল যে ডান্তার 
খরে ও তাঁহার মধ্যে বড়ই বন্ধূত্ব ছিল। বাস্তাঁবকও তাহাই। পণ্ডিত 
রাঁবশঙ্কর শুরুও মন্ত্রী হইয়াছলেন। কংগ্রেসের কার্যে তাঁহাকে পাঁণ্ডত 
দবারকাপ্রসাদের প্রাতিদ্বন্দৰবী মনে করা হইত। মন্ত্রীসভায় শুরুজী ও 
িশ্রজীর মত অনেক বিষয়েই একরুপ হইত। ডান্তার খরের সঙ্গে উভয়েরই 
মতানৈক্য হইল। এই পর্যন্ত হইলে কোনও ক্ষাত ছিল না; কারণ বন্ধৃত্ব 
এক বস্তু আর দেশভেদ লইয়া মতভেদ অন্য বস্তু । ডান্তার খরে মশ্রজীর 
বরুদ্ধে আভযোগ কারিলেন, 'মিশ্রজীও ডান্তার সাহেবের বিরুদ্ধে আভযোগ 
আনিলেন। 

এই সকল আভযোগ দূর করিবার জন্য সদরি পাঁচমাঁর গেলেন। 
সেখানে কোন কোন কথার মীমাংসা হইল। আশা করা গেল এইবার 
ব্যাপারাঁটর মীমাংসা হইয়া যাইবে, দুইজনে কাজ চালাইতে থাঁকবেন। 

কিল্তু তাহা হইল না। ডান্তার খরে তাঁহার চিন্তার ধারা বদলাইতে 
পারলেন না। তান ভাবিয়া স্থির করিলেন যে মিশ্রজীর সঙ্গে তাঁহার 
বাঁনবে না। ওাঁদকে মিশ্রজীর সঙ্গে কাজ কাঁরতে কাঁরতে শুর্জ'ী তাঁহার 
সঙ্গে বোঁশ মেলামেশা কাঁরলেন। মনে হইল, ডান্তার খরে উভয়কে কোন- 
না-কোন উপায়ে মল্মীসভা হইতে সরাইবেন। কিন্তু এই কলহ িটাইবার 
জন্য যে-চেম্টা করা হইল তাহা ব্যর্থ হইল। পরস্পরে মনোমালিন্য 

বাঁড়য়াই চালল। আমি সুস্থ হইয়া ওয়ার্ধাতেই বিশ্রাম কারতোছলাম। 
এমন সময় একদিন হঠাৎ খবর আদিল, কলহ উগ্ররূপ ধারণ করিয়াছে । 



৬৩৬ আত্মকথা 

দুইদিন পরেই পালামেন্টার কামাটি ও ওয়ার্কং কমিটির বৈঠক হইবার 
কথা। ডান্তার খরে তাহার পূবেই মল্লীসভা ভাঁঞ্গয়া দিয়া তাঁহার ইচ্ছা- 
মত নূতন মল্পীসভা গঠন করিতে চাহতেছিলেন। তিনি এজন্য গভর্নরের 
সাহায্য লইলেন। আম খবর পাইবামান্র তাঁহাকে 'লাঁখলাম, তানি এমন- 
ধারা কাজ যেন না করেন, দুইদিনেই পাললামেণ্টার কাঁমাট ও ওয়ার্ক 
কাঁমিটির বৈঠক হইবে, তাহার জন্য যেন অপেক্ষা করেন। রানে সেই পন্র 
তাঁহার নিকটে পেশীছিল। সেই রান্রেই তান মল্নীসভাকে 'দয়া পদত্যাগ 
পত্র দেওয়াইলেন এবং গ্রভর্নরকে "দয়া তাহা গ্রহণ করাইয়া নূতন মন্ত্রীসভা 
গঠন করিয়াও লইলেন। আমার পন্র কোনও উপায়ে রাত্রে তাঁহার হস্তগত 
হইতে পারে নাই। পরের দন সকালবেলায় নৃতন মন্ত্রীসভা গাঠিত 
হইয়াছে । তাহাতে পূর্বের এই দুইজন মন্নী ছিলেন না। কয়েকজন 
নূতন লোককে লওয়া হইয়াছিল। সমস্ত ব্যাপারাঁট এত তাড়াতাঁড় রাতা- 
রাতি হইয়া গেল যে নাগপুরের নিকটে থাঁকয়াও আমরা সম্পূর্ণ সংবাদ 
পাইলাম মন্ত্রীসভা পৃনর্গঠত হইবার পরে। পরের দিন পার্লামেণ্টার 
কামাঁট বাঁসলে সকলে ইহার খুব 'নন্দা করিলেন। উভয়পক্ষের লোককে 
ডাকা হইল। যাহারা নূতন মন্ত্রী হইয়াঁছল তাহাদেরও ডাকা হইল। 
শ্্রীফন্ত সুভাষচন্দ্র বসুও সেখানে আসিয়া পেশছিলেন। যাদও তিনি 
পালামেন্টার কমিটির সভ্য 'ছলেন না তথাঁপ তান কংগ্রেসের অধ্যক্ষ 
ছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহার স্থান ছিল সকলের উপরে। তাঁহার উপ- 
স্থাততে দুই পক্ষের কথা শোনা গেল। কাঁমাটর 'সদ্ধান্ত হইল যে এই- 
ভাবে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করা অবৈধ হইয়াছে, বিশেষ করিয়া যখন শীঘ্রই 
পালামেণ্টার কামিটি ও ওয়ার্কং কমিটির আধবেশন হইবার কথা 'ছিল। 
নূতন মন্নসভার সদস্যদের পদত্যাগ কারতে বলা হইল । এই সব কথা 
হইতে হইতে অনেক রাত হইয়া গেল। কিন্তু সেই সময়ে ডান্তার খরে 
টেলিফোনে গভর্নরকে জানাইলেন যে তিনি ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নৃতন 
মল্রীরা পদত্যাগ করিতেছেন। পরের 'দন তান পদত্যাগপন্র লাঁখয়াও 
পাঠাইলেন। অন্যেরাও সেইরূপ করিলেন। এখন নূতন মন্ত্রীসভা গঠন 
কারবার কথা নিশ্চিতভাবে স্থির হইল। তাহাতে প্রধানমন্ত্রী হইলেন 
পাঁণ্ডত রাঁবশঙ্কর শুরু; পাঁণ্ডিত দবারকাপ্রসাদ 'শ্রও একজন মন্তী 
হইলেন। ডান্তার খরে তাহাতে যোগ দিলেন না। ওখানকার পাঁরষদের 
কংগ্রেসী দলের আঁধবেশন ওয়াধতে হইল, তাহাতে সুভাষবাব; ও আমরাও 
উপস্থিত ছিলাম। তাঁহারা শুর্ুজীকেই নেতা িবচিন কাঁরলেন, তাই 
[তান হইলেন প্রধানমল্ত্রী। 

এই সমস্ত ব্যাপারে ওখানে খুব গণ্ডগোল হইল। ডান্তার খরের মনে 
খুব রাগ হইল। তিনি খুব জোরের সঙ্গে পালামেন্টার কমাট ও 



মধ্যপ্রদেশের মন্দের শোচনীয় কলহ ৬৩৭ 

মহাত্মাজীর নিকট আভযোগ করিলেন। সমস্ত ব্যাপারাটই তীব্র ভাষায় 

নিন্দা কুরলেন। তিনি ছিলেন মহারাস্দ্ৰীয় ব্রাহ্মণ। শুরুজী ও মিশ্রজী 
ছিলেন উত্তর ভারতের হিন্দী ভাষাভাষী কান্যকুব্জ ব্রাহ্গণ। ওখানে এবং 
অন্যান্য স্থানেও মহারান্ত্রীয় ও অ-মহারাম্দ্রীয়দের ঝগড়া-ীববাদ মাথা খাড়া 
কাঁরয়া দাঁড়াইল ! কয়েক 'দন ধরিয়া মনে হইতে লাগল যে কংগ্রেসের ভিতর 
বাঁঝ খুব ঝগড়া শুরু হইয়া যাইবে । ডাক্তার খরের কার্যকলাপ এরূপ 
হইল যে কয়েক ?দন পরে তাঁহার প্রাত শাস্তমূলক ব্যবস্থা কাঁরতে হইল। 
তাঁহাকে কংগ্রেস হইতে বাঁহচ্কৃত কারতে হইল। এই ঝগড়া চালতে চাঁলতে 
এক পরস্তকা প্রকাশিত হইল। তাহাতে ভান্তার খরের পক্ষ সমর্থন করা 
হইয়াছিল। ওয়াক কামাঁটর কার্যকলাপের 'নন্দাও তাহাতে ছল। সমস্ত 

বৃত্তাতত নাখিল ভারত কংগ্রেস কামাটর সম্মুখে আনবার কথা হইল। 

সুভাষবাব্ কয়েক দন ওয়ারধায় ও তাহার পর নাগপুরে থাকিয়া গেলেন। 
[তান সমস্ত কথা িলিখিয়া এক খুব বড় বিবৃতি বাহর কারলেন। সেই 
বিবৃতি এক পূ্স্তকের রূপে ছাপাইয়া দিলেন। নাীখল ভারত কংগ্রেস 

কমিটর বৈঠকে তাহা বিতরণ করাও হইল। তখন ডান্তার খরেকে কংগ্রেস 

হইতে বাহির কাঁরয়া দেওয়া স্থির হইল। ১৯৩৪ সাল হইতেই আম 

ডান্তার খরেকে ভাল করিয়া জানতে আরম্ভ কাঁরয়াছলাম, তখন তানি 

কেন্দ্রীয় পারদ নিবচিনে ডান্তার মুঞ্জের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তখন 

তান অনেক উৎসাহের সহিত কংগ্রেসের পক্ষ সমর্থন কাঁরয়াছলেন। যখন 

শ্রীভ্যংকরের দেহান্ত হইল, তখন হইতে তাঁহাকেই মারাঠ-ভাষী মধ্য- 

প্রদেশের নেতা বাঁলয়া লোক স্বীকার কারতে লাগল। আমাদের সকলের 

সঙ্গে তাঁহার খুবই সদ্ভাব ছিল। প্রদেশ পাঁরষদের নিবচিনের সময় 

তাঁহারই বিচার মত পালামেন্টার কাঁমাট সব 'স্থর করিতেন। মল্রীসভা 

সংগঠনেও তাঁহাকে সর্বদা প্রধান বাঁলয়া লোকে মনে কারত। এইভাবে 

পালমেন্টার কমিটির লোকদের তাঁহার উপরে বিশ্বাস ছিল, তাঁহাদের 

সঙ্গে ব্যবহারও ভাল ছিল। আম যখন সভাপাঁতি হিসাবে তাঁহাদের 

প্রদেশে যাই তখন তাঁহারই গৃহে আঁতাঁথ 'ছিলাম। 'তাঁনই প্রদেশ ভ্রমণে 

আমার সঙ্গ ছিলেন। এইভাবে তিনি সকলের মান্য ছিলেন। কল্তু এই 

ব্যাপারে, কেন জান না, তান এরুপ বিচার করিয়া বাঁসলেন। যে-ঝগড়া 

তাঁহার ও 'মশ্রজীর মধ্যে ছিল, তাহার ফলে পালামেন্টাঁর কাঁমাঁটকেও ধাক্কা 

দিয়া তিনি ফেলিয়া দিলেন। মহাত্মাজীকেও তানি রেহাই দেন নাই। 

সমস্ত ঘটনাটিই ভারি দুঃখের, কারণ তাঁহার মতো উপযুস্ত লোক কংগ্রেসের 

ণবরোধী হইয়া 'গেলেন। তাহার পর হইতে সুযোগ পাইলেই তান 

কংগ্রেসকে নীচু বালিয়া দেখাইতে চাহিয়াছলেন। তান এমন ধারা সব 

বিবৃতি দিলেন এবং কংগ্রেসের বিষয়ে এমন সব কথা বাঁললেন যে কংগ্রেসের 



৬৩৮ আত্মকথা 

কঠোর শন্রুরাও হয়তো কখনও দেয় না এবং বলে না। আমাদের দষ্টতে 

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও তাহার শাসন রক্ষা কাঁরয়া চলা ছাড়া অন্য. কোনও 
কিছু ছিল না। সত্য বাঁলতে কি, আম ডান্তার খরেকে যতটা জানতাম 
এবং তাঁহার প্রাতি যতটা শ্রদ্ধার ভাব পোষণ কাঁরতাম, শিশ্রজীর প্রাতি 

ততটা কারতাম না; কারণ মিশ্রজীর সঙ্গে কাজ করিবার ততটা সুযোগ 
হয় নাই। ডান্তার খরেও মিশ্রজীর প্রাতি বড়ই শ্রদ্ধাবান ছিলেন, তাঁহার 
উপর অনেকটা নির্ভর কাঁরতৈন। কিন্তু কোনও কোনও বিষয়ে মতে না 
মেলায় তান এতই বগড়াইয়া গেলেন যে একই মন্ত্রীসভায় দুইজনের থাকা 
অসম্ভব হইয়া উঠিল! তাঁহাকে সেখান হইতে বাহর করিয়া দেওয়ার 
পর তাঁহার ওজন পাওয়া গেল, এবং সেই বাহর করিতেও হইল গভর্নরের 

সাহায্য লইয়া! যাহা হউক, এই দুঃখের ঘটনার পাঁরণাম ভাল হইল না। 
সে সময় যে ঝগড়া বাঁধয়াছল তাহা আজও শেষ হয় নাই-যাঁদও এখন 
উহা আর মারাঁঠ ও অ-মারাঠর্পে নাই, আছে অন্যভাবে । সময়ের সঙ্গে 
সঙ্গে সকল কথাই ঠাণ্ডা হওয়া যায়। কিন্তু ডক্টর খরে কংগ্রেস হইতে 
পৃথকই রহিয়া গেলেন এবং হয়তো রাঁহয়াই যাইবেন। 

আসাম ও ডীঁড়ষ্যার মন্ত্রীসভা 

নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর যে-আঁধবেশনে ডান্তার খরেকে সরাইয়া 
দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাতে মন্ত্রীসভার সম্বন্ধেও কিছু ছু 
আলোচনা হইয়াছল। ইহা হইতে বোঝা গেল যে কংগ্রেসের ভিতরেও কোন 
কোন লোক মন্ত্রীসভার কাজকর্মে সন্তুষ্ট ছিল না এবং যে-ভাবেই হউক, 
তাহার বিরুদ্ধে কছ:-না-কছু দোষারোপ করিতে চাঁহত। কিন্তু যাঁদও 
সে-আলোচনায় অনেক কথা উঠিয়াছিল এবং যাহারা নিজেদের বামপন্থী 
বলিয়া পাঁরচয় দিত তাহারা খুব প্রবল হইয়াছিল তথাপি নাখল ভারতীয় 
কংগ্রেস কমিটি মল্তীসভার নিন্দা করে নাই, কাজ কারিতেই 'দয়াছিল। 

এক দিকে তো যেখানে মন্কীসভা গাঁঠত হইয়াঁছল, সেখানে তাহার 
উপর আক্রমণ করা হইয়াঁছল, তেমান অন্যদিকে যেখানে কংগ্রেসী মল্তরী- 
সভা ছিল না সেখানে কংগ্রেসী মন্নীসভা গঠনের চেষ্টাও চাঁলতোছিল। 
আসাম সেই সকল প্রদেশের অন্যতম যেখানে বিধানের অন্যায়ী হিন্দু 
মুসলমান ভিন্ন ইংরেজ ও আঁদবাসীর বিশেষ প্রাতানীধও পাঁরষদে আছে। 
কংগ্রেস অ-মূসলমান স্থানে নিবচিনের সময় প্রচুর সমর্থন পাইয়াছল, 
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কংগ্রেসের লোকেরাই সর্বাপেক্ষা আঁধক সংখ্যায় 'নর্বাচিত হইয়াছিল, সমগ্র 
পাঁরষদে- তাহারই দল ছিল সবচেয়ে বড়; কিন্তু সমগ্র পাঁরষদে তাহারই 
একক ভোটাধক্য ছিল না। যখন অন্যান্য কংগ্রেসী প্রদেশে অল্পকাল- 
স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠিত হইতোছিল, তখন ওখানেও হইয়াছিল; কিন্তু 
অন্যান্য প্রদেশ হইতে এই পার্থক্য ছিল যে সেখানে শুধু কংগ্রেসী দলের 
একচ্ছন্র ভোটাধিক্য ছিল না, তাই যাঁদ অন্যান্য দলের সকলে 'মাঁলয়া একন্র 
হইত তবে কংগ্রেস দলের ভোট অল্প হইয়া যাইত। সুতরাং যখন কয়েক 
মাস পরে অন্যান্য প্রদেশে মন্ত্রীসভা গাঠত হইতোঁছল তখন সেখানে হইতে 
পারিল না, আর কয়েক দিন পর্যন্ত সেখানকার অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা অন্য 
সকলকে একত্র করিয়া নিজেদের ভোটাধক্য বজায় রাঁখতে পারিয়াছল। 
এই ভোটাধিক্য স্থায়ী হইল না। ১৯৩৮ সালের শেষার্ধে সেখানকার অবস্থা 
এমন দাঁড়াইল ষে উন্ত মন্ত্রীসভার হাতে আর ভোটাধক্য থাঁকল না। 

সেখানেও এমন সুযোগ আসল যে অন্যান্য দলের সঙ্গে 'মালত হইয়া 
কংগ্রেস নিজের ভোটাধক্য রাখতে পারত আর এইভাবে অন্যান্য কোনও 
কোনও লোকের সঙ্গে মন্ত্রীসভাও গঠন কাঁরতে পাঁরিত। এ অবস্থা উপ- 
স্থত হইলে সেখানকার লোকেরা পালধ্মণ্টার কামাট ও কংগ্রেসের 
সভাপাঁতির নিদেশি জানতে চাহল। সভাপাঁত সুভাষচন্দ্র স্বয়ং ও পার্লা- 
মেন্টারি কাঁমাটর সদস্য মৌলানা আজাদ, যাঁহার উপর উন্ত প্রদেশের দেখা- 
শোনা করার ভার দেওয়া হইয়াছিল, এ স্থানে গেলেন। সুভাষচন্দ্র মন্ত্রী- 
সভা গঠনের পক্ষে পরম উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু মৌলানা সাহেব তাহার 

অনুকূলে ছিলেন না। সার বল্পভভাই ও আমার মতামত টোলফোনে 
চাওয়া হইল। আমরা দুইজনে দুই জায়গায় ছলাম। তাই কথাবাতা 
বালয়া কোনও মতামত দিতে পারিলাম না। যে যেখানে ছিলাম সেখান 
হইতেই মতামত জানাইলাম। আমি মৌলানা সাহেবের সঙ্গে একমত, 
তাহা জানাইলাম। সর্দরি সুভাষবাবূর কথা গ্রহণ কারলেন। আমাদের 
সম্মুখে সিদ্ধান্তের বা মতবাদের প্রশ্ন হইল। কংগ্রেস মন্্ীত্ব গ্রহণ 
কাঁরয়াছিল সিদ্ধান্ত বা মতবাদের জন্যই । শুধু পদের জন্য পদ গ্রহণ 
কাঁরতে চাঁহ নাই। যেখানে তাহার সংখ্যাধক্য ছিল না সেখানে তাহাকে 
অন্যান্য দলের অন্যান্য মতের লোকের উপর 'নর্ভর কাঁরতে হইত । 
আমরা মনে কাঁরলাম যে কংগ্রেসের সংখ্যাধক্য যে-সব প্রদেশে, সেই সব 
প্রদেশের মত সেখানে স্বতন্তা ও নিভরঁকতার সাঁহত কাজ হইতে পারিবে 
না। সংখ্যাধক্যের বলেই বিহারে য্ব্তপ্রদেশে পদত্যাগ করিয়া মল্্ী- 
সভা রাজবন্দীদের মাঁন্ত দিতে এই ভোটাধক্যের বলেই 
উীঁড়্যায় স্যর জন ডেনের গভর্নর হওয়া বন্ধ করিয়াছল। এমন সুযোগ 
আসলে আসামে অন্যান্য দলের জোরে কংগ্রেস এইভাবের কোনও কাঠন 
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কাজ করিতে পারিবে ই ইহাতে সন্দেহ ?ছিল। তাই আম বুঝিয়াছিলাম 
যে সেখানে মল্তীত্ব তো পাওয়া যাইবে, আর মামু ধরনের মন্ত্রীসভার 
কাজও চাঁলয়া যাইতে পারে; 'কন্তু কোনও সংকট অবস্থায় আমরা 
কংগ্রেসের নীতি চালাইতে পারব না। কিন্তু সৃভাষবাবূর মত ছিল এই 
যে পদ গ্রহণ করিলে কংগ্রেসের শান্ত বাঁড়য়া যাইবে, যাহারা পৃথক হইয়া- 
ছিল তাহারা সঙ্গে আঁসয়া যাইবে, তাই মল্লীত্ব গ্রহণ করাই ঠিক হইবে। 
সদর সভাপাঁতর কথা রাঁখলেন। 'নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর বৈঠক 
হওয়ার দুই-চার দন পূর্বেই সেখানে মন্তীসভা গঠিত হইল। আসাম 
হইতে 'ফারবার পথে সুভাষবাবুর শরীর কিছ? খারাপ হয়; 'তাঁন এ 
বৈঠকে দেরি কাঁরয়া পেশীছলেন। 

উপরে উীঁড়ষ্যার কথা বলা হইয়াছে। সেখানে মিঃ ডেন 'সাঁভল 
সাভসের উচ্চপদে আধষ্ঠিত ছিলেন। গভর্নর ছুটি লইয়া চাঁলয়া যাইতে 
চাহলে কয়েক মাসের জন্য তাঁহাকে নিযুন্ত করা হইল। মন্তীসভা 
বলিলেন, যে-আফিসার আমাদের অধীনে কাজ কাঁরতেছে ও গভর্নরের 
কার্যকাল পূর্ণ হইলে পুনরায় আমাদের অধীনেই কাজ করিতে পারে 
তাহাকে গভর্নর করা উচিত হইবে না; কারণ যে আজ আমাদের অধীনে 
সে কাল আমাদের উপরে চাঁলয়া গেলে তাহারই অধীনে আমাদের কাজ 
কাঁরতে হইবে, ইহা ঠিক নয়-_কাজ কাঁরতে কাঁরতে অসুবিধা হইতে পারে, 

না। মন্ত্রীসভা ভয় দেখাইলেন, যাঁদ মিঃ ডেন গভর্নর নষুস্ত হন তবে মল্ত্ীরা 
নিজ নিজ পদে থাকিতে পারবেন না, মন্ত্রীসভা পদত্যাগ কারবেন। মিঃ 
ডেনের সঙ্গে মন্ত্রীসভার কোনও ব্যন্তগত ঝগড়া ছল না, যাঁদও কয়েক 
দিন পূর্বে তাঁহার সঙ্গে কোন বিষয়ে মতভেদ হইয়াছিল। তাঁহারা শুধু 
সিদ্ধান্ত বা আদর্শের দিক "দয়া এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে ছিলেন। 
ফলে হইল এই যে গভর্নর ছুটি লইলেন না। সূতরাং অস্থায়ী গভর্নর 
নিয়োগের সুযোগ তখন হইল না। অন্যান্য প্রদেশে গভর্নর ছুটি লইলে 
অস্থায়ণ গভর্নর নিয়োগের অবসর আসলে এ প্রদেশের 'সাঁভালয়ান আর 
এ পদ পাইলেন না; অন্য প্রদেশ হইতেই কাহাকেও লওয়া হইল। 
আদর্শের দক হইতে তো ব্যবস্থা ঠিকই হইল। কিন্তু ইহা ভাঁবয়া দেখার 
কথা যে যাঁদ কোনও সাভলিয়ানেরই গভর্নর হইতে হয় তো তাহা চার 
মাসের জন্য। গভর্নরেরা সর্বদা এ সময়ের জন্যই ছুটি লইতেন। অন্য প্রদেশ 
হইতে কোনও 'সাঁভলিয়ানকে আঁনয়া গভর্নর কাঁরলে প্রদেশের পক্ষে তাহা 
কতদূর হিতকর ? চার মাসের মধ্যে তো তিনি সে-প্রদেশের অবস্থা বুঝিতেও 
পারিবেন না! ফলে শুধু তিনি স্থান পূর্ণ করিয়া থাকবেন, কাজে কছু 
করিতে পারবেন না। সবচেয়ে ভাল উপায় হইবে যাঁদ এ প্রদেশের কোনও 
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বেসরকাঁর লোককে গভর্নর করা যায়, 'ঘাঁন প্রদেশের সমস্ত কথা জানেন 
এবং অন্য প্রকারেও যোগ্যতা অর্জন করয়াছেন। 'কন্তু এ তো গৈল 
সামান্য ত্রযাট বিষয়ে ব্যবস্থার কথা-ইহার চেয়ে বড় বড় ব্র2ুট ছিল যেজন্য 
সমস্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন কাঁরতেই হইল। 

ভ্িপুরশী কংগ্রেসের পূর্বে ও পরে 

নিখল-ভারত কংগ্রেস কাঁমিটির অ'ধবেশন সমাপ্ত হইল, কিতু ওর়ার্কিং 
কাম।টর সদস্যেরা থাঁকতে থাকতেই ইউরোপ হইতে সংবাদ আসিল, 
[হটলার চেকোস্লোভাকিয়া আকুমণ কারতে চাহতৈছে আর ইংলণ্ডের প্রধান- 
মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন হিটলারের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন। যে-সংবাদ 
পাওয়া গেল, তাহাত ভয় হইল যে ইংলন্ড ও জামনাীতে আবার যুদ্ধ না 
লাগে। ওয়াঁক্ৎ কমিটি এইজন্য সেখানে থাঁকয়া গেল, যুদ্ধ বাধলে 
কংগ্রেসের কি করণীয় তাহা আলোচনা কাঁরতে লাগিল। হিটলারের চেকো- 
স্লোভাকয়া আকর্ষণ অনুচিত হইয়াছে, সে-ীবষ;য় কাহারও কোনও সন্দেহ 
ছল না_যদিও 'হটলারের এই কথা বলার উপলক্ষ্য ছিল এই যে চেকো- 
স্লোভাঁকিয়া ষে কিছ: ছু জামান ছল, যাহারা জার্মানীর অন্তভূ্ত হইয়া 
থাকতে চাহয়াছিল, তাহাদের প্রাতি সেখানকার গভনমেন্ট উীচত মতো 
আচরণ করেন নাই। চৈকোস্লোভা'কিয়ায় আঁধবাসীরা 'মশ্র জাতির ছল-_ 
কিছু জামনি, কিছ; চেক, কিছ; স্লোভাক। প্রথম ইউরোপীয় মহাসমরের 
পূর্বে ইহা ছিল আস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অধীন; যুদ্ধের পর উহা স্বাধীন হয়। 
এঁ সাম্রাজ্য যখন খণ্ড খণ্ড করা হইল তখন এই এক ভাগ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন 
দেশের রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আঁবাসনিয়ার যুদ্ধ ঘখন চাঁলতেছিল 
এবং ইটালি উহা আকরুমণ করিয়া জের অধীনে আঁনবার জন্য চেষ্টা 
কাঁরতে'ছিল, তখন কংগ্রেস আঁবাসানয়ার প্রাত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া- 
ছিল। সহানুভূতি তো ব্রিটিশ গভরন্নমেন্টও দেখাইতোছল! কংগ্রেস 'স্থর 
কারয়াছল যে সাম্রাজ্যবাদের সংগ্রামে সে ব্রিটেনকে সাহায্য কাঁরবে না। 
তখনও প্রশ্ন উঠিয়াছল, যাঁদ 'ব্রাটশ সাম্রাজ্য আঁবাঁস'নয়ার মত দুর্বল 
দেশকে সাহায্য করতে গিয়া ইটালর সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া বসে, তাহা 

হইলে কংগ্রেস বিপদে পাড়বে; কারণ কংগ্রেসের অভম্ট ছিল আঁবাঁস- 
নিয়াকে সাহাষ্য করা, ইংল্ডের সাহায্য করা নহে। এখন আবার সেই প্রশ্ন 
আসিয়া উপাঁস্থত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবিবার কথা দাঁড়াইল যে 
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কংগ্রেস কি সাহায্য করিতে পারে। একে তো কংগ্রেস আহংসার নাত 
গ্রহণ করয়াছে। উত্ত নীতি স্বীকার কাঁরয়া সশস্ত্র যুদ্ধে সাহায্য কারতে 
পারে কি না, এই জল প্রশ্ন উপাঁস্থত হইতোছল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা 
ইহাও দেখিতেছিলাম যে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল কাজ 
কাঁরতোছল, এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ আঁহংসার উপর প্রাতিষ্ঠিত 1ছল 
না। কোথাও কোথাও দাঙ্গাহাঙ্গামার সময়ে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের 
আঁধকারেও গুলী চালাইতে হইয়াঁছল। প্াীলশ ও জেলখানা নিজের 
নিজের কাজ কাঁরয়াই চাঁলতোছিল। ভারতীয় শাসনের মধ্যে কংগ্রেসের 
আঁধকার 'ছিল না, কিন্তু সেখানেও তাহার দিক হইতে এই বলিয়া সৈন্য 
দলের বরোধ করা হয় নাই যে আমরা আহংসা নীতি বাঁলয়া গ্রহণ 
কাঁরয়াছ সশস্ত্র সৈন্য-বল আমরা চাই না। তাহা ছাড়া, যাঁদ সত্য সত্যই যুদ্ধ 
বাঁধয়া যায় তাহা হইলে উহা হইবে আমাদের আঁধকারের বাহিরের বস্তু 
আর কংগ্রেসকে বাধ্য হইয়া হয় উহার বিরোধতা নয় উহার অনুকূলতা 
কাঁরতেই হইবে । এই সমস্ত প্রশন হঠাৎ আমাদের সামনে আঁসয়া দাঁড়াইল। 
মহাত্মাজীও তখন উপাস্থত ছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু 
তখন ইউরোপে গিয়াছলেন। এইজন্য মহাত্মাজর আভমত তো পাওয়া 
যাইত, কিন্তু জওয়াহরলাল নেহরুর আঁভমত বোঝা যাইতেছিল না। 
খঠটনাটি সবই আলোচনা করা হইল। [বিশেষ কাঁরয়া এই প্রশ্ন তো 
সম্মখেই ছিল যে আমরা কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলকে 'কি বালব, কি পরামর্শ 
দিবঃ এই সময়ে ওয়াক কামাটর সভ্যদের মধ্যে এই বিষয় লইয়া 
মতভেদ আছে মনে হইল; 'কন্তু অনেক চেষ্টা কাঁরয়াও সভাপতির আভমত 
ক এবং তান কি নিদেশ দবেন তাহা আমরা জানিতে পারলাম না। 
আমরা আলোচনা কাঁরয়াই যাইতেছিলাম এমন সময়ে ওদিক হইতে খবর 
পাওয়া গেল যে তখন ইংলন্ড ও ফ্রান্স কোনওর্পে জামনিীর সঙ্গে 
নিজেদের একটা বোঝাপড়া করিয়া ফোলয়াছে, যুদ্ধ এখন আর হইবে না। 

এ-বংসরও প্রায় শেষ হইতে চাঁলল। এ-বংসর কংগ্রেসের লোকেরা 
বিশেষ করিয়া মন্তমণ্ডলের কাজেই লাগয়া ছিল। এখানে ওখানে কংগ্রেস 
কাঁমাটর মধ্যেও ঝগড়া বাঁধল। কংগ্রেসের 'ির্চিনদ্ন্ খুব উৎসাহের 
সঙ্গে হইল। এই দুই-তিন বৎসরে কংগ্রেসের সভ্য অনেক হইল, কারণ 
কম্মরা এদিকে খুব জোর 'দিয়াঁছলেন। প্রথমে তো কিছু কালের জন্য 
কংগ্রেস বে-আইনী প্রাতষ্ঠান ছিল, তাই যখন উহা পুনরায় কাজ আরম্ভ 
কাঁরল তখন লোকদের মধ্যে খুবই উৎসাহ দেখা গেল। তাহার পর নূতন 
বিধান অন্সারে এসেম্রীর নিবচিন হইবার কথা । কংগ্রেসের দিক হইতে 
নাম তালিকাভূন্ত করিবার জন্য লোকে উৎসাহ দেখাইল। কেহ কেহ হয়তো 
ইহাও ভাণবয়া থাঁকবে যে তাহাদের দলীয় যাহারা তাহারা ঘাঁদ কংগ্রেসে 
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আঁসয়া পড়ে, তবে সেই দলীয় ব্যান্তগণকে দয়া কাজ হাসিল করানো 
যাইতে পারে। এইরূপ অন্যান্য কারণও দেখা দিল ঘাহাতে কংগ্রেসের 

সভ্য সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইল। এখন কংগ্রেসের প্রাতানীধ, আঁখল 
ভারতীয় কমিটি ও কংগ্রেসের সভাপাঁত নিবচিনের সময়ও নিকটে আসিল। 
কেহ কেহ মনে কারতেছিল যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদই সভাপতি 
নির্বাচিত হউন। কেহ কেহ চাঁহতোছিল যে সুভাষবাব আবার 'নর্বাচিত 
হউন। কিন্তু একথা ওয়ার্কং কামার সদস্যদের সম্মুখে আসে নাই। 
হারপ্রা কংগ্রেসের পূর্বে সকলের মত লইয়া, বিশেষ কারয়া মহাত্মাজশর 
অনুমাত ও আশাবাদের সঙ্গে সঙ্গে সুভাষবাবু সর্বসম্মতিক্রমে 'নরাচিত 
হইলেন। যাঁদ তান নিজের ইচ্ছা মহাত্মাজীর নিকট ব্যন্ত কাঁরতেন ও 
আমরা সকলে 'মালয়া মত 'দতাম তাহা হইলে হয়তো কোন একটা পথ 
বাঁহর করা যাইত, কথা আর আগে বাড়তে পারিত না। কিন্তু তান বা 
তাঁহার সমর্থকেরা এরূপ কারলেন না। এজন্য পরে আত বিশ্রী ধরনের 
ঝগড়া বাঁধল। 

১৯৩৯-এর মার্চ মাসে কংগ্রেসের বার্ষক আধবেশন মধ্যপ্রদেশে 

জব্বলপুরের নিকটে 'ব্িপুরী নামক স্থানে হইবার কথা ছিল। জানয়ার 
মাসে বারদোলতে ওয়াক্ং কাঁমাটির এক আঁধবেশন হইল । এ-দকে 
কয়েক বংসর ধাঁরয়া মহাত্মাজী প্রাতবার শীতের এক মাস বারদোঁলতে 
কাটাইতেন। তান তখন সেখানে উপাস্থত 'ছিলেন। এ-জন্য আঁধবেশনও 
সেখানেই করা হইল । যতদূর মনে পড়ে, সেখানে কোনও বিশেষ গুরুতর 
প্রশন উপাস্থত ছিল না। সেখান হইতে ফরিবার সময়ে আমরা নিজেদের 
মধ্যে অল্প বিস্তর যাহা আলোচনা করিয়াছলাম তাহা হইতে আম 
বৃঝিয়াছলাম যে এবার মৌলানা সাহেবকেই আমরা 1নবচিন কাঁরব। 

সুভাষবাবূর সঙ্গে এ-বিষয়ে আমার কোনও কথাই হয় নাই। হয়তো 
তান মহাত্মাজীর সঙ্গেও কথা বলেন নাই। কিন্তু আমরা শহীনয়াছলাম, 
তান যেখানে যেখানে িয়াছিলেন, নিজের মতাবলম্বী কংগ্রেসীদের সঙ্গে 
নাজের বিষয়ে কথা বাঁলতেন। মহাত্াজীর সঙ্গে মৌলানা সাহেবের কথা 

হইয়াছিল, আর তানি সভাপাঁত নির্বাচিত হন এ-িষয়ে সম্মাতও দয়া 
ছিলেন। 'কল্তু আমরা শ্ীনলাম যে তান পরে নিজের মত পাঁরবর্তন 
করেন এবং নিজের আননচ্ছা মহাত্মাজীর নিকটে ব্যন্ত করেন। আমি পাটনায় 
পেশছিয়া গিয়াছলাম। সদূরি বল্পভভাইয়ের তার পাইলাম, ডাঃ পট্টীভ 
সীতারামৈয়াকে সমর্থন কারবার জন্য বন্তব্যে আমার সই চাই। আম 
রাঁজ হইলাম। তখন বুঝলাম, ডাঃ পট্রভি সাঁতারাইময়াকে নির্বাচিত 
কাঁরতি হইবে। এ-সিদ্ধান্ত সরদার মহাত্মাজীর মত লইয়াই করিয়াছিলেন। 
এখন রাষ্ট্র হইয়া গেল যে মৌলানা সভাপাঁতি-পদের প্রার্থা নহেন। 



৬৪৪ আত্মকথা 

ডাঃ পট্রভি সীতারামৈয়া ও শ্রীষুস্ত সুভাষ বসু এই দুইজনে প্রাতদ্বান্িতা 
হইবে। 

এম'নতে তো প্রাত বংসর দুই-চার জনের নাম সভাপাঁত-পদে নিবচিনের 
জন্য উপাঁস্থত করা হয়, তাহাদের মধ্যে একজনকে 'ির্চিন করা হয়। 

িল্তু এদকে কয় বৎসর ধাঁরয়া কখনও প্রাতদ্বান্দিতা হইত না। প্রায়ই 
সকল প্রদেশের লোক, কেহ না বাঁললেও, স্বীকার কাঁরয়া লইত যে এবার 
অমৃক ব্যন্তকে 'নিবচিন কাঁরতে হইবে। ীনবচিনও সেই মতো হইত। 
অন্যান্য যে-সব নাম থাকত তাহা.দর াবষয়ে বশেষ কোনও চেস্টা করা 
হইত না। এখানে ওখানে দুই-চার জন কয়েকটি ভোট পাইলেও, তাঁহাদের 
প্রতিদ্বান্ঘতায় একজন কেহ 'িবাঁচিত হইয়াছেন এরূপ অর্থ কেহ কাঁরত 
না। এবার 'নর্বচনের চেহারা বদলাইয়া গেল। মনে হইল, দুইজনের 
মধ্যে প্রাতদ্বন্বিতা হইতেছে । শুধু তাহাই নহে, এমনও মনে হইল যে 
একদিকে যাঁহারা আছেন তাঁহারা গাম্ধীজশর চন্তাধারার অনুগামী, অন্য- 
দিকে যাহারা আছেন তাঁহারা গান্ধীজীর কার্ধক্রমে 1বশবাসী নহেন। যাঁদও 
গান্ধীজী বোম্বাই কংগ্রেপর সময় হইতেই কংগ্রেস হইতে পৃথক হইয়া 

ঞ. 
৯৫ 

গিয়াছলেন, তথাপি এ-পরযন্ত তাহারই "চন্তাধারা কংগ্রেসে কাজ কারতি- 
ছিল। সমস্ত বিষয়ে তাঁহার কথামতই কাজ হইয়া আসতেছিল। কোনও 
শবষয়ে মতভেদ হইলে 'তানই সমস্ত সমস্যার সমাধান কারিতেন এবং শেষে 
সমস্ত ঝগড়ার 'তানিই নিম্পান্ত কারতেন। এবার মনে হইল বুঝি তাহা 
হইবে না, আর সেজন্য এমন লোকই 'নরবচিন কার ত হইবে যাহারা নিজেই 
নিজের কাম 'স্থর কাঁরবে এবং 'নজের প্রস্তুত পথে কংগ্রেসকে লইয়া 
যাইতে চাঁহবে। এ-সকল কথা তো ছিল, কি-তু নিবচিনের সময় স্পম্ট হয় 
নাই। গান্ধীজশ নিজের দিক হইতে কোনও বিবৃতি দেন নাই। যদ 
মৌলানা থাঁকয়া যাইতেন তবে এীবষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে 'তাঁন 
অনেক বোঁশ ভোটে নিবণ্চিত হইতেন; কারণ কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যেরা 
তাঁহাকে চাঁহয়াছিলেন এবং তান গা্ধীজীর কার্ধক্ম হইতে পৃথক 
রাঁহতেও চাহেন নাই। তাঁহারা এ-কথা বোঝন নাই যে 'নরচনে ডাঃ 
পণ্রীভি সীতারামৈয়া এক বিশেষ চিন্তাধারা ও এক বিশেষ কার্ধক্মের 
প্রতকস্বরপ িবচিন প্রার্থী । ভাল, নিবচিন তো হইয়া গেল। ফলে 
খুব বেশ ভোটে জীসভাষচদ্র বসু ানবিত হইলেন। 

কয়েক বংসর হইতে কংগ্রেসের আধবেশনের *কছ পূর্বে ওয়াকিং 
কমিটির বৈঠক হইত. ত'হানতত আসন্ন কংগ্রেসের আধিবেশনে বিষয়-ীনবচিনী 
সভার প্রস্তাবাঁদন মসা'বদা ?তয়ার করা হইত। এবারও এরূপ হইবারই 
কথা ছিল। ওয়ার্কিং কণ্মন্টতে যাহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই 
সূভাষবাবূর সহিত, যতদূর জনা যায়, একমত ছিলেন না। আঙ্মরা 
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ভাবলাম যাঁদ সুভাষবাব্ তাহার মতাবলম্বীদের সঙ্গে পরামর্শ কাঁরয়া 
প্রস্তাব তৈয়ার করেন তবে ভালই হয়; কারণ তাঁহাকেই কংগ্রেসের ভার 
লইতে হইবে, এবং তাঁহার জন্য ও গান্ধী-বচার ধারায় বি*বাসী আমাদের 
জন্য ইহা ভালই হইবে। ওয়াঁক্ং কমাটর সদস্য থাঁকয়া ও এ সকল 
প্রস্তাব তৈয়ার কাঁরতে সাহায্য কাঁরয়া যাঁদ আমরা কংগ্রেসের আঁধবেশনের 
সময়ে সেই সকল প্রস্তাবের বিরোধিতা কার তবে তাহা আমাদের পক্ষে 
অন্যায় হয়। সুভাষবাবুরও আমাদের উপাঁস্থাতিতে সংকোচ হইবে এবং 
তিনি নিজের ইচ্ছামত প্রস্তাব তৈয়ার কারতে পারবেন না; কারণ ওয়ার্কং 
কাঁমাটতে আমাদের ভোটাধিক্য ছিল। তাই আমরা ওয়াক কাঁমটি হইতে 
পদত্যাগ কাঁরলাম এবং তাঁহাকে নিজের ইচ্ছামত ওয়াক কাঁমাঁট গঠন 
কারবার ও তাহার সাহায্যে প্রস্তাবও তৈয়ার কারবার পূর্ণ সুযোগ দলাম। 
এইর্প,.হইলে, সেই সকল প্রস্তাব দেখিবার পরে যাঁদ আমরাও তাঁহার 
সাহত একমত না হই তাহা হইলে কংগ্রেসে তাঁহার বিরোধিতা করিবার 
স্বাধীনতা আমাদের থাকবে । প্রজাতন্বের সাধারণ নিয়মও ইহাই যে ঘাঁহার 
পক্ষে মত বোঁশ তিনিই উহা পাঁরচালনার ভার লইবেন এবং ভোটাধক্যের 
অনুযায়ী কার্যক্রম প্রস্তৃত কারবেন। 

আমরা ওয়ারধায় গেলাম, সেখানেই ওয়াকিং কাঁমাটর আঁধবেশন হওয়ার 
কথা ছিল। সময়মতো গয়াছিলাম, যাহাতে সব আলোচনা সামনা-সামান 
হয় এবং এ-বাপারে আমাদের কোনও ভূল-ভ্রান্ত না হয়। কিন্তু দূভাগ্যি- 
বশে সুভাষবাব; অসুস্থ হইয়া পাঁড়লেন, সেখানে গেলেনই না। ওয়াক 
ক'মাঁটর সদস্যদের পদত্যাগপত্র যেমনকার তেমন পাঁড়য়া রাহল। ইচ্ছা 
থাকলে তাঁহার অনুপাস্থাততে আমরা নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে প্রস্তাব 
তৈয়ার কাঁরয়া তাহা 'বিষয়-নিবচিনী- সভার সম্মুখে উপাস্থত কাঁরতে 
চেষ্টাও করিতাম। কিন্তু এরূপ আচরণ আমাদের পছন্দ হইল না, কারণ 
সভাপাঁতি নিবচিন অর্থে আমরা বাঁঝয়াছলাম যে প্রাতনাধদের আঁধ- 
কাংশের মত সুভাষবাবুর পক্ষে, তাঁহাকে পূর্ণ সুযোগ দেওয়াই আমাদের 
উচিত, কারণ তান যেমন উচিত মনে কাঁরবেন সেইভাবে কাজ চালাইবেন। 
ফলে হইল এই যে ওয়া্কং কামাটির বৈঠক স্থগিত রাখিতে হইল। আমরা 
ত্রিপূরীর অপেক্ষা করিতে লাগ্িলাম। কংগ্রেসের লোকদের মধ্যে এই 
নির্বাচন ও তাহার পরের ঘটনাগুলির বিষয়ে আলোচনা ও বাদ-প্রাতিবাদ 
হইতে থাঁকিল। 

ও-দিকে কাঠিয়াওয়াড়ে অন্য এক অবস্থার সৃষ্টি হইতেছিল। সেখানে 
কোনও কোনও রাজ্যে রাজা-প্রজায় মনান্তর হইয়াছিল। সরদার বল্লভভাই 
এ-বষয়ে উৎসাহী ছিলেন। সেখানকার লোকেরা তাঁহার মত অন:সারেই 
কাজ কারতোছল। কংগ্রেসের নীতি এ-পর্যন্ত ইহাই 'ছল যে কংগ্রেস যেন 
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সোজাসজি দেশীয় রাজ্যগুলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে; কিন্তু দেশীয় 
রাজ্যগযলির জনসাধারণ প্রজাতন্দ্ের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার বিষয়ে কংগ্রেসের 
পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, এবং কংগ্রেসের সভ্যেরা ব্যন্তগগতভাবে এ-কার্ষে 

সাহায্যও কাঁরতে পাঁরত। এই নীতি অনুযায়ী পট্রীভ সীতারামৈয়া 
ও তাঁহার পরে পাঁণ্ডিত জওয়াহরলালজাও দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজামণ্ডলের 
সভাপাঁত হইয়াছিলেন। মহাত্মাজীর পরামর্শ সব ব্যাপারেই চাওয়া হইত এবং 
তাঁহার সম্মাত ও আদেশে সকল বিষয়ের 'ির্বাহ হইত । গুজরাত ও কাঁঠয়া- 
ওয়াড়ের দেশীয় রাজ্যগুলিতে সরদার বল্পভভাই অত্যন্ত তৎপরতা ও 
উৎসাহের সাঁহত কাজ কাঁরতেছিলেন। যেখানে প্রয়োজন হইত সেখানে 
যাইতেনও। শেঠ যমুনালালজী 1বশেষ কাঁরয়া রাজপতানার রাজোয়াড়াদের 
সম্বন্ধে কাজ কাঁরতেন এবং প্রজামণ্ডল স্থাঁপত করার ব্যাপারে সাহাব্য 
কাঁরতেন। 

এই সময়ে কাঠিয়াওয়াড়ের রাজ) রাজকোটে রাজা-প্রজায় যে-মনান্তর 
হইয়াছিল তাহাতে সরদার বল্পভভাই গিয়া পাঁড়য়াছলেন এবং তাঁহার 
মধ্যস্থতায় কতকগ্যাল সিদ্ধান্ত হইল, রাজা তাহা মঞ্জুর বা গ্রহণ 
কাঁরলেন। এই বোঝাপড়ায় মহাত্মাজীরও অনুমোদন ছিল। পরে রাজা ও 
রাজ্যাঁধকারী বোঝাপড়ার শর্তগুলি পালন কাঁরতে অস্বীকার করেন। 
এ-কথা মহাত্বাজীর খারাপ লাঁগয়াছল। তান প্রাতজ্ঞা ও মুখের কথাকে 
খুবই মযদদা দতেন। কাহারও কৃত প্রাতজ্ঞা ভঙ্গ হইতে দোঁখলে তাঁহার 
আন্তরিক কষ্ট হইত। 1বশেষ করিয়া সাধারণের ব্যাপারে যে-সব প্রাতিজ্ঞা 
বা প্রতিশ্রুতি করা হয় তাহার স্থান আরও উচ্চে। +তনি চাঁহয়াছলেন, 

যে-কথা একবার স্থির হইয়া গিয়াছে রাজার তাহা পালন করা চাই। এই 
জন্য তিনি একান্ত চেম্টা করলেন, নিজে রাজকোট চলিয়া গেলেন। 
সেখানে ব্যর্মনোরথ হইয়া অনশন আরম্ভ করিলেন। অনশন তাঁহার 
পক্ষে নৃতন কিছ; নয়। তিনি যখন দক্ষিণ আঁফ্রকা হইতে ফিরিয়া হিন্দু- 
স্থানে কাজ আরম্ভ কাঁরতোছলেন তখন আমেদাবাদের মজ:রেরা ধর্মঘট 
কারয়াছল। সেই ধর্মঘটে শ্রামকেরা প্রাতিজ্ঞা কাঁরয়াঁছল যে যতদিন না 
তাহাদের দাঁব পূরণ করা হইবে ততাঁদন তাহারা কাজ কাঁরবে না। 
প্রাতজ্ঞা কারবার সময় হয়তো তাহারা প্রতিজ্ঞার মহত্ব বুঝিতে পারে নাই। 
গান্ধীজীর নিকটও ভারতবর্ষ একেবারে নূতন। তখন পর্যন্ত কেহ প্রাতিজ্বার 
উপর এতটা জোর দেয় নাই। শ্রমকদের যখন কম্ট হইতে লাগল তখন 
তাহারা কাজে 'ফারয়া যাইতে লাগল। গান্ধীজী ইহা সহ্য কারতে 
পারলেন না। 'তাঁন অনশন আরম্ভ কাঁরয়া দিলেন। ফলে হইল এই যে 
একাঁদকে শ্রমিকেরা বিগড়াইয়া গেল অন্যাঁদকে মিলের মাঁলকও নরম হইয়া 
গেলেন। সন্তোষজনক বোঝাপড়া হইয়া গেল। সেই নীতি অনুসারে 



শন্রপুরী কংগ্রেসের পূর্বে ও পরে ৬৪৭ 

তিনি রাজকোট রাজ্যের নিকট হইতে প্রাতজ্ঞা পালন করাইবার জন্য অনশন 
আরম্ভ করিয়া 'দিলেন। ন্রিপুরীতে ঘখন কংগ্রেস হইতোঁছল ঠিক সেই 
সময়েই এই অনশন আরম্ভ হইল। তাই গান্ধীজী ভ্রিপুরীতে আসিতে 
পারলেন না। সেখানে যাহা ?কছ হইল, তাঁহার অনুপাঁস্থাততেই হইল। 

গান্ধীজীর অনশনের ফল হইল এই যে এই ব্যাপারে ভাইসরয় লর্ড 
ীলনাঁলথগো জড়াইয়া পাঁড়লেন। একভাবে তখন প্রশ্নের নিষ্পান্ত হইল। 

গাম্ধীজী অন্ন গ্রহণ করিলেন; কিন্ত তান এই অনশন হইতে মূলগত 
নৌতক সিদ্ধান্ত বাহর কারিলেন, যাহার সম্বন্ধে তান সাবস্তার আলে চনা 
সাপ্তাহক 'হরিজন'-এ করেন। তাঁহার মতে এই অনশন আঁহংসাত্বক হয় 
নাই। পুনরালোচনার পরে তান 'নজের ভুল বুঝতে পারলেন আর 
তাঁহার কাষ* করিবার রীতি অনুসারে তান এই কথা সংবাদপত্রে প্রকাঁশিতও 
করিলেন। যে সক্ষমতার সাহত তান এইরূপ নোৌতিক প্রশ্ন আলোচনা 
করিতেন আর যেখানে যেখানে তাহার হৃদয়ে কোনও বষয়ের কোনও 
ব্যাপার এক চুলও সত্য হইতে দূরে আসিয়াছে বালয়া মনে হইত, তাহা 
তখনই স্বীকার করিয়া সারয়া আসতে তাঁহার আদৌ সঙ্কোচ হইত না। 
তিনিই শুধু এইরূপ করিতে পারিতেন; অন্য কোনও রাজনৈতিক নেতা 
এই সকল বিষয় এতখান উচ্চ নৌতিক দাষ্টকোণ হইতে দেখিতেনও না, 
সামান্যতম ভ্ুটির জন্য কার্যক্মও পাঁরবর্তন কাঁরতেন না। 

এক অদ্ভূত ও দুঃখজনক অবস্থায়, ত্রিপুরী কংগ্রেসের আধবেশন 
হইল। 'নরচিনের পর সংবাদপত্রে যে বাদ-প্রাতবাদ হইল তাহা হইতে 
নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট কটুতা সণ্টাঁরত হইল। সভাষনাবূর দলর 
লোকেরা এই বাঁলয়া আমাদের উপর দোষারোপ কাঁরতোছলেন যে ভোটা- 
ধিক্যে তাঁহার 'নরবচিন হইয়া যাওয়ায় আমরা রুষ্ট হইয়া 'গিয়াছলাম, 
তাঁহাদের হান বাঁলয়া প্রাতপন্ন কারতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং সর্ব 
প্রকারে তাঁহাদের পথে বাধা সান্ট কারতোছলাম। আমরা বুঝিয়াছলাম, 
ঘাঁদ সত্যই ভোটাধিক্য তাঁহার অনুকূলে থাকে, তবে কংগ্রেস পাঁর- 
চালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহাকে বহন করিতে হইবে, এবং যাহারা তাঁহার 
সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত তাহাদের লইয়া ওয়ার্কং কাঁমিটি গঠন করিয়া 
কা্ক্রম স্থির কাঁরতে হইবে । আমরা বহু বিষয়ে তাঁহার সাঁহত একমত 
ছিলাম না। তাঁহার সাহত একন্র কাজ করা আমাদের পক্ষে কিন হইত-- 
যঁদ মত ও পথের কোনও পার্থক্য নাই ছিল তবে তাঁহার নিবচিনে 
বিরোধিতা করাই ঠিক হয় নাই, আর যাঁদ স্তাঁহার অনুকূলে ভোটাধক্য 
নাই ছিল লোকের ভুল বোঝার জন্য অথবা অন্য কারণে 'তাঁন 'নর্বাচিত 
হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সে-নিবচিনেই ন্ুটি ছিল। যাহা হউক, আমরা 
চাঁহয়াঁছলাম যে কথাটা পরিজ্কার হইয়া যাক। তান এবং তাহার মতাব* 
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লম্বীরা কাষক্রম প্রস্তুত কারবেন আর জবাবাদহি করিব আমরা- ইহা 
আমরা চাহ নাই; আমর ইহাও বাঁলতে পারি নাই যে আমরা তাঁহার সাঁহত 
একমত নই। এই সকল ভাবিয়া আমরা কংগ্রেসের মণ্চ হইতে পূর্ব হইতে 
ইস্তফা 'দিয়াঁছলাম। কিন্তু উপরে যেমন বাঁলয়াছ, পদত্যাগ্রপন্ত্র গৃহীত হয় 
নাই, 'ন্র্পুরী কংগ্রেসের সময় পুরাতন ওয়ার্কং কমিটি কাজ কাঁরতোছল। 

ন্রপুরীতে আঁধবেশনের পূর্বে ও আধবেশনের সময়ে নিজেদের মধ্যে 
খুব মন কষাকাঁষ ছিল। কর্মকতাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ ছল। দ'ভাগ্যি- 
বশতঃ সভাষবাবক অসুস্থ ছিলেন। ন্রিপূরীতে তাঁহার ক্লান্তি খুব 
আঁধক ছিল।' স্থানীয় অভ্যর্থনা সামাত অত্যন্ত আড়ম্বরের সাহত সকল 
ব্যবস্থা করিয়াছল। সভাপাঁতির শোভাযান্নার জন্য সমগ্র প্রদেশ হইতে যত বর্ষ 
কংগ্রেসের আঁধবেশন হইয়া আসতোছল, তত সংখ্যায় হাত সংগ্রহ করা 
হইয়াছিল। অনেক হাতা ছিল এ প্রদেশের রাজন্যদের। প্রাতীনাধদেরও 
থাকবার-খাইবার সুব্যবস্থা হইয়াছিল। সভাপাঁতর জন্য এক পৃথক 
শাবর ছিল, সেখানে বিস্তর লোক সমাগম হইয়াছিল। ওয়ার্কং কামাঁটর 
সদস্য.দর অন্য এক 'শাবিরে রাখা হইয়াছিল, প্রাতানাধরা ছিলেন জের 
নিজের প্রদেশের জন্য প্রস্তুত শাবরে। প্রীতানাধ-শাবিরগঠীলতে গরম 
গরম তর্ক চলিত। ওয়াঁকং কামাঁটর 'বাধমত বৈঠক হওয়াও কঠিন 
হইয়া দাঁড়াইল। কারণ মনোনীত সভাপাঁত অসুস্থ ছিলেন, আর 'নজেদের 
মধ্যে মনোমালন্যও খ্দব বাঁড়য়া গিয়াছিল। আমরা এজন্যও খুব চেষ্টা 
কাঁরয়াছিলাম যাহাতে মনোনীত সভাপাঁত নৃতন কার্যকরী সভা গঠন 
করেন এবং আমাদের মস্ত কাঁরয়া দেন। তাহা হইলে আমরা স্বতন্ন্রভাবে 
কংগ্রেসের কার্যে যোগ 'দতে পাঁর। 'কন্তু সেরপ হইল না। তি'নযে 
কার্ক্ম দিতে চাঁহতোছিলেন, তাহা প্রথমতঃ আমাদের সম্পূর্ণ জানাই 
ছিল না, আর যতদুর জানা ছিল তাহাতে আমরা তাঁহার সাঁহত একমত 
ছিলাম না। এ-অবস্থায় কার্যকরী সাঁমিতিকে নিজের মতো প্রস্তাব রচনা 
করতে হইল। উহাতে আমরা সমগ্র অবস্থা 'র্ণয় করাইয়া ইহাই বাঁললাম 
যে সভাপাঁত যাঁদ চাহেন তাহা হইলে ানজের ইচ্ছামত কার্যকরী সভা 
গঠন করিয়া তাঁহার কার্ধক্রম কংগ্রেসকে "দয়া অনুমোদিত করিয়া লউন, আর 
যাঁদ তাহা কাঁরতে প্রস্তুত না থাকেন তবে পুনরায় গান্ধীজীর মত 
কার্ধরুম প্রস্তুত করুন ও কার্যকরী সভা গঠন করুন। দুইটির 
তাঁহার মনঃপূত ছিল না, কারণ তান জানতেন যে যাঁদও ভোটাধিক্যে 
তান 'িব্ধিচত হইয়াছলেন “তথাপি তাঁহার কার্যক্রম প্রকাশ্য আধবেশনে 
কংগ্রেস গ্রহণ কাঁরবে না-এ-অবস্থায় হয় তাঁহাকে গান্ধীজনর কার্যক্রম 
স্বীকার কাঁরয়া সেই অনুসারে চাঁলতে হইবে নয়তো পদত্যাগ কাঁরিতে 
হইবে। তিনি না চাঁহয়াঁছলেন গান্ধীবাদীদের কার্যক্রম স্বীকার কাঁরতে, 
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না চাহয়াছিলেন তাহা ত্যাগ কাঁরতে। 'তাঁন চাঁহয়াছলেন লোকে তাঁহার 
কার্যক্রম স্বীকার কারয়া তাহা চালায়। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ যখন- 
তখন গিয়া এ-সকল বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ কাঁরত; 'িন্তু কোনও 
পথ খাজয়া পাওয়া গেল না, শেষে ইহাই 'স্থর হইল যে আমরা আমাদের 
প্রস্তাব বিষয়-নিবচিনী সভার সম্মুখে উপাঁষস্থত কারব_সভাপাত যাহা 
উচিত মনে করেন কাঁরবেন। 

বিষয়-নিবচনীর আঁধবেশনে সুভাষবাবুকে অসুস্থ অবস্থায় কোনও 
প্রকারে আনা হইল। তান মণ্টের উপর শুইয়া থাঁকিলেন। তাঁহার 
পৃজনীয়া মাতা ও তাঁহার পাঁরবারের মেয়েরা তাঁহার পাঁরচর্যা কাঁরতে 
থাকিলেন। তাঁহার ভাই ডান্তার সুনীলবাব্ ও অন্যান্য ডান্তারেরাও তাঁহার 
তত্তাবধান কারতে থাঁকলেন। 1তনি শুইয়া শুইয়া ক্ষুদ্র একাঁট ভাষণও 
দিলেন, তাহাতে তাঁহার দৃম্টিভঙ্গী ও মত স্পম্ট করিয়া প্রকাশ কাঁরলেন। 
আমাদের প্রস্তাবও উপ'স্থত করা হইল, এবং তাহা ভোটাধিক্যে গৃহীত 

হইল। এ-কথা পাঁরভ্কার হইয়া গেল যে বিষয়-নিবচিনী সাঁমাতিতে, যাহার 
সদস্য আঁখল-ভারতাঁয় কংগ্রেস কমাটিরই সদস্য, তীহার ভোটাধিক্য নাই, 
এবং যে-পর্যন্ত না দ্বিতীয় আধিবেশন হয় ও নূতন সদস্য ?ানবচিন করা 
হয়, ততাঁদন নিঁখল-ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁটর সদস্যর্পে তাঁহাদের সঙ্গেই 
সভাপাঁতর কাজ কাঁরতে হইবে। কিন্তু এখন কংগ্রেসের প্রকাশ্য আঁধবেশনে 
প্রতাঁনীধদের কি অবস্থা হইবে তাহা জানা গেল না। আমরা জানতাম, 
সেখানেও বিপুল ভোটাধক্য আমাদের অনুকূলেই হইবে, তাহা হইলেও 
যতক্ষণ আঁধবেশন শেষ না হইতেছে ততক্ষণ এ-বিষয়ে নশ্চয় করিয়া কেহ 
কিছু বাঁলতে পার না। এখন আঁধবেশনে দুইাট প্রস্তাব পেশ করা 
হইবে_একাঁটি সভাপাঁতর 'দক হইতে, অন্যাট আমাদের দিক হইতে, প্রকাশ্য 
আঅ'ধবেশনে কি ফল দাঁড়ায় তাহাই এখন দেখিতে বাকি। 

প্রকাশ্য আধবেশনের সময় আসিয়া পঁড়ল। সভাষবাব অধিবেশনে 

উপ্পাস্থত হইলেন না। তাই তাঁহার স্থানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 
বাঁসলেন। যখন অনেকক্ষণ চেণ্টার পরেও মনোনীত সভাপাঁতি আ'সয়া 
পেশছিলেন না তখনই এই বাবস্থা হইল। তাঁহার অস্বাস্থ্যের কথা 
সকলেরই জানা ছিল আর সেখানেও সব কথা বুঝাইয়া বলা হইল। আঁধ- 
বেশন আরস্ভ হইল । সভাপাঁতর ভাষণ পাঁড়য়া শোনানো হইল । মিশর হইতে 
কয়েকজন প্রতানাধ কংগ্রেস দেখিতে আঁসয়াছিলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনা 
করা হইল। তাঁহারা মিশরের দিক হইতে কংষ্রোসের প্রতি ও ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভীতি দেখাইলেন। তাহার পর 'বাঁধ- 
বদ্ধ কার্যক্রম আরম্ভ হইবার কথা; এমন সময় কয়েকজন সদস্যের দক 

হইতে বলা হইল, সভাপাঁতির অনূপাঁস্থাতিতে ঘেন প্রস্তাব পেশ করা না 
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হয়। সমগ্র দেশের লোক একন্র হহয়াছিল। এত বড় আঁধবেশন স্থাঁগত 
রাখা ব্ান্তসঙ্গত বাঁলয়া মনে হইল না। সভাপাঁত বাঁললেন, প্রস্তাব 
উপাঁস্থত করা হইবে, আঁধকাংশ আলোচনা ও ভোট গ্রহণ পরের দন 
হইবে। আশা করা যায় যে পরের দন সভাপাঁত আসতে পাঁরবেন। তাঁহার 
এই কথা কাহারও কাহারও ভাল লাগিল না। কেহ কেহ গোলযোগ আরম্ভ 
কাঁরয়া দিল। যাহারা*্গণ্ডগোল কাঁরতোছিল তাহাদের সংখ্যা বৌশ হইবে 
না। 'কন্তু অল্প কয়েকজন লোক আত প্রকাণ্ড সভাও পণ্ড করিয়া ?দতে 
পারে। তখন পাঁণ্ডত জওয়াহরলালজন মণ্টের উপর দাঁড়াইয়াঁছলেন, তান 
এ সকল ব্যান্তকে শান্ত করিতে খুবই চেষ্টা কাঁরলেন। কিন্তু শান্ত হওয়া 
দুরে থাক, তাহারা নিজের নিজের স্থান ত্যাগ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর 
হইতে লাগল, এবং মণ্টের নিকটে আসয়া আরও বোঁশ গণ্ডগোলের 
সৃষ্ট করিতে থাঁকল। জওয়াহরলালজন তাঁহার স্থান ত্যাগ কাঁরলেন না। 
তিনি লাউড স্পীকারে সমাগত পণ্চাশ হাজার লোককে এবং অন্য প্রাত- 
নাঁধাদগকে বার বার অনুরোধ কাঁরতে লাগিলেন যে তাঁহারা স্ব-স্ব স্থানে 
শান্ত হইয়া বাঁসয়া থাকুন। ফলে হইল এই যে, যে-কয়েকজন লোক গন্ড- 
গোল কারতোছল তাহারা আগ্াইয়া আসিল বটে, কন্তু অন্য কেহ তাহাদের 
সঙ্গী হইল না। সেই জনসমদ্রে তাহাদের সংখ্যা মৃষ্টমেয় দেখাইতে 
লাগিল। তাহারা মণ্টের নিকটে আসিয়া খানকক্ষণ ধাঁরয়া গণ্ডগোল কাঁরতে 
থাঁকল, কিন্তু জওয়াহরলালজী নিজের জায়গা ছাড়িয়া একটুও নাঁড়লেন 
না। শেষে তাহারা ক্লান্ত হইয়া চুপ করিয়া গেল। তাহার পর সভার 
কাজকর্ম ঠিকভাবে চাঁলতে থাঁকল। দুইটি প্রস্তাব উপাঁস্থত করা হইল, 
আলোচনা ও ভোট লইবার ব্যাপার পরের দিনের জন্য মূলতুবী রাখা হইল। 

আমরা দেখিলাম, এই বিক্ষোভ প্রদর্শনে উপাস্থত জনসাধারণ ও 
অন্যান্য প্রাীতনাধিরা ক্রুদ্ধ হইয়াছে। যাহারা 'বক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া 
জনসাধারণ ও প্রাতনাধদের নিজেদের দলে টাঁনবার কথা ভাঁবয়াছলেন, 
তাঁহাদের চেষ্টা শুধু ব্যর্থই হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে ক্ষাতকরও হইয়াঁছল। 
কারণ, যে-অল্প সংখ্যক লোকের তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিবার কথা ছিল, 
তাহারাও তাঁহাদের এই কার্যে র্লুদ্ধ হইয়া অন্য 1দকে চাঁলয়া গেল। 
পরের দিন এই বিষয়ে আলোচনা কারবার জন্য এ খোলা প্যান্ডালে 
আধিবেশন না কাঁরয়া 'বষয়-নিবচিনীর কাযালিয়ে করা হইল। যাহাতে ভোট 
লইবার স্মবিধা হয় ও কাহারও আঁভতঘাগ না থাকে, সেজন্য শুধু প্রাত- 
নিধিদেরই আসতে দেওয়া হইল। সেখানে পূ্রাপুর আলোচনার পর 
ভোট গ্রহণ করা হইল। বিপুল ভোটাধক্যে প্রস্তাব গৃহন্ত 
হইল । প্রকাশ্য আঁধবেশনে অন্য প্রস্তাবটি গ্রহণ কাঁরয়া আধবেশনের কার্ষ 
সমাপ্ত হইল- এ-প্রস্তাবে কোনও মতভেদ 'ছিল না। 



ন্রিপুর কংগ্রেসের পূর্বে ও পরে ৬৫১ 

আধবেশন তো শেষ হইল, কিন্তু কট্তা আরও বাঁড়য়া গেল। 
আমরা কোনও বিষয়ে মীমাংসা কাঁরতে পারিলাম না। কংগ্রেসের আঁধ- 
বেশনে এমন প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরলাম যাহা সভাপাঁতি চাহেন নাই। শুধু 
তাহাই নয়, আঁধবেশন সভাপাঁতির প্রস্তাব অগ্রাহ্য কারল, উহা বাতিল 
করিয়া দিল। এখন প্রশ্ন দাঁড়াইল, সভাপাঁত দি করিবেন। যাঁদ এ প্রস্তাব 
গ্রহণ করেন তবে তাঁহাকে নূতন কার্যকরী সভা এমনভাবে গঠন কাঁরতে 
হইবে যে তাহার উপর গাম্ধীজীর আস্থা থাকে, আর তাহার সাঁহত তান 
একমতও হইবেন। ন্রিপুরীতে অসুস্থ থাকার জন্য সুভাষবাব সেখানে 
নূতন কারকরী সভা গঠন করেন নাই, সভাপাঁতিরা যেমন কারিয়া থাকেন। 
তান ও আমরা সকলে নিজের নিজের স্থানে ফিরিয়া গেলাম। 

ত্রিপদরীতে যে-সিদ্ধান্ত হইল সুভাষবাবু তাহার অনুযায়ী কাজ 
কাঁরতে চাহেন নাই। তাঁহার স্বাস্থ্যও এমন ছিল না যে এ-বিষয়ে দিছ- 
দিন পযন্ত তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিয়া কোনও মীমাংসা করা যায়। 
হয়ত মহাত্মাজীর সঙ্গে তাহার কিছু কিছ পন্রযোগে আলাপ-আলোচনা 
চলিতোছল। কিন্তু কোনও মীমাংসা হইতে পারে নাই। তান নাখল- 
ভারত কংগ্রেস কাঁমাটির বৈঠক কারিতে চাঁহয়াছলেন, তাহা কাঁলকাতায় 
হইবার কথা ছিল। তাহার পূর্বে আমি একবার তাঁহার অসুস্থ অবস্থায় 
ঝরিয়ায় জামাডোবা কালিয়ারতে 'িয়া তাঁহার সঙ্গে দেখাও কাঁরয়াছলাম। 
তিনি সেখানে তাঁহার ভাইয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যোন্নাতি কারতেছিলেন। “কিন্তু 
আমার সঙ্গে খোলাখুলি কোনও কথা হয় নাই 'নাঁখল-ভারত কংগ্রেস 
কমিটির কাঁলকাতায় বৈঠক হইল । মহাত্মাজীও কলিকাতায় গেলেন, যাঁদও 
তিনি কর্মাটর বৈঠকে উপাস্থত থাকলেন না। মহাত্মাজী থাঁকলেন 
সোদপুরের খাঁদ-প্রতিজ্ঞানে, আর আমরা থাকিলাম শহরে । সুভাষবাবু 
ও মহাত্বাজীর মধ্যে কয়েকবার কথাবার্তা হইল, তাহাতে আমরাও প্রায়ই 
উপাস্থত থাকিতাম। কিন্তু কোনও ফল হইল না। এখন পাঁরভ্কার 
বোঝা গেল, সুভাষবাব্ সভাপাঁত থাকতে পারবেন না; কারণ নাখল- 
ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর আঁধকসংখ্যক ভোট তাঁহার অনুকূলে নহে। এখন 
প্রশ্ন দাঁড়াইল, সভাপাঁত হইবেন কে? সূভাষবাব ও অন্য অনেকে সরদার 
বল্পভভাইয়ের উপর সন্তুম্ট ছিলেন না, কারণ 'তাঁন সকলের সঙ্গে পাঁরঙ্কার 
কথাবার্তা চালাইতেন, কাহাকেও খোশামোদ কাঁরয়া সন্তুষ্ট করিবার কলা 

তান কখনও গশখেনই নাই। পণ্ডিত জওয়াহরলালজী এই সকল কথা 
হইতে কিছন্টা স্বতন্ন্ রহিতেন, যাঁদও তাঁহার সম্মুখে অন্য কোনও পথ 
দেখা যাইত না, তথাঁপ তান স্ভাপাঁতর পদ গ্রহণ করিতে চাহিতেন না। 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আমাদের চিন্তাধারার সাঁহত একমত 
ছিলেন, কিন্তু দুভগ্যিবশত প্রয়াগ স্টেশনের প্ল্যাটফরমে পাঁড়য়া গিয়া পায়ে 



৬২ আত্মকথা 

চোট পাইয়াছিলেন বাঁলয়া চারপাইয়ের উপর পাঁড়য়া ছিলেন। তাঁহার 
উপর ভার চাপানো ভাল লাগতেছিল না, এবং এইরূপ অসঃস্থ অবস্থায় 
[তান তাহা গ্রহণও কাঁরতেন না। 

লোকের মনে হইল, সুভাষবাব পদত্যাগ কারলে পরে আমাকেই 
সভাপাঁতি করা যায়। আমার একথা মোটেই ভাল লাগে নাই। একে তো 
আম এই ধরনের ঝগড়া হইতে সর্বদা নিজেকে বাঁচাইয়া চাঁলতাম_আ'ম 
বাঁঝয়াঁছলাম যে যতক্ষণ পুনরায় কংগ্রেসের আধবেশন না নয়, আর ন:তন 
সভাপাতি 'নবধিচিত না হন, ততক্ষণ গোলমাল চাঁলতেই থাকবে, আর আম 
এই ঝঞ্কাট সামলাইতে পারব না, কারণ আমার মেজাজই এমন নয় যে 
ঝগড়া কারতে পার; দদ্িবতনয় কথা, ন্রিপ্রীর পরে বিহারে ছিল কংগ্রেসের 
[নমল্তণ, আর তাহার জন্য ব্যবস্থাও আমাকেই কাঁরতে হইবে, তাহার জন্যও 
সময় দিতে হইবে, আর যাঁদ আম নাঁখল-ভারতীয় কােই আটকাইয়া 
যাই তাহা হইলে নিজের প্রদেশের কাজও আটকাইয়া যাইবে । এই সব 
ভাঁবয়া-চিন্তিয়া আমি সভাপাঁতি হইতে চাই নাই। 'কন্তু ঘখন মহাত্মাজী 
অন্য কোনও উপায় না দোখয়া আমাকে আদেশ কারলেন যে আমাকে এই 
ভার গ্রহণ কঁরিতেই হইবে, তখন আ'ম তাহা অগ্রাহ্য কারতে পারলাম না। 

শনাখল-ভারত কংগ্রেস কামটর প্রথম দিনের অধিবেশন কোনও 
প্রকারে সমাপ্ত হইল। উহাতে কোনও 'াবশেষ কাজ হয় নাই। আমরা 
যখন সকলে প্যাণ্ডাল হইতে স্ব-্ব স্থানে রওনা হইতোছি তখন শুনলাম 
যে পণ্ডিত গোঁবন্দবল্লভ পন্থের সঙ্গে, যান ক না ব্রিপুরীর প্রস্তাব 
কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াঁছলেন, আর বুূলাভাই দেশাইয়ের 
সঙ্গেও কেহ কেহ আঁশম্ট আচরণ কাঁরয়াছল, এবং কেহ কেহ 

কৃপালনীজীকে 'ঘারয়া ফৌঁলয়াছিল এবং তাহার সঙ্গেও আঁশিষ্ট আচরণ 
কাঁরয়া থাঁকবে। এই সকল সংবাদ আম তখন পাই নাই, কিন্তু শহরে এই 
সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া 'গয়াছল। উত্তর ভারততর আঁধবাসীদের রোষের সামা 
থাকল না। জওয়াহরলালজন ইহার সন্ধান পাইলেন এবং তাহাদের 
বুঝাইয়া সূঝাইয়া শান্ত কাঁরলেন। তাহা না হইলে পরের 'দন 
সভার পূর্বেই মারাঁপট হইয়া যাইত। পরের দিন সভায় সুভাষবাবদ 
আসলেন না। তানি শুধু নিজের পদত্যাগপত্র পাঠাইয়া দিলেন। কাঁমাট 
তাহা গ্রহণ কাঁরয়া আমাকে সভাপতি নিবচিন করিল। আম যেমনই 
দাঁড়াইয়া উঠিলাম ও পর্বেকার কাজকর্ম শুরু কাঁরতে গেলাম অমনই 
কেহ কেহ জোরে গন্ডগোল আরম্ভ করিয়া দিল। ভ্রিপূরীতে যে-দৃশ্য 

দেখিয়াছিলাম এখানেও স্বল্প আয়তনে সেই দৃশ্য আরম্ভ হইল। আমি 
স্বস্থানে দাঁড়াইয়া রাহলাম। যতক্ষণ গণ্ডগোল শেষ না হইল, ততক্ষণ 
আমি দাঁড়াইয়াই থাঁকিলাম। যখন গণ্ডগোল শেষ হইয়া গেল, তখন 



আপ্রয় কতবব্য ৬৫৩ 

সামান্য কিছু কাজ শেষ কারয়া আম সভা ভঙ্গ কাঁরলাম। সেখান হইতে 
ফারবার সময়ে কিছ, স্বেচ্ছাসেবক আমাকে রক্ষা কারবার জন্য আমাকে 
চার দক হইতে ীঘাঁরয়া অগ্রসর হইল। তাহাদের দুই-একজন রক্ষা কারবার 
ছলে আমার জামা ধরিয়া টানাটানি কারুত লাগল । তখন অন্যেরা আগসয়া 
পাঁড়ল। আম কিছু আঘাত পাই নাই, তবে জামার বোতাম "ছ্ড়য়া 
গ্িয়াছিল। আমাকে গাড়িতে কাঁরয়া আমার জায়গায় পেশছাইয়া দেওয়া 
হইল। আ'ম কাহারও 'িনকট এ-বষয়ের উল্লেখ কার নাই, তাহাতে মন- 
কষাকষ আরও বাঁড়ত। রান্রের গাঁড়তে যখন রওনা হইলাম তখন 
জানিতে পারলাম, ডান্তার 'িধানচন্দ্র রায়ের বাঁড়তে কেহ কেহ গিয়া গণন্ড- 
গোল করিয়াছিল, জানসপন্ও কিছু ছু ভাঙ্গয়া চাঁরয়া ফেলিয়া- 
ছিল। নূতন যে ওয়াক কমি?ট হইল তাহাতে বাংলা হইতে ডাঃ (বিধান- 
চন্দ্র রায় ও ডাঃ প্রফল্লচন্দ্র ঘোষ সদস্য ছিলেন। পণ্ডিত জওয়াহরলাল 
নেহরুও তখন সদস্য হইতে স্বীকার করেন নাই। যাঁদও তান সর্বদা 
সাহায্য কারবেন বাঁলয়া প্র'তশ্রুতি 1দয়াছিলেন। 

আপ্রয় কর্তব্য 

কাঁলকাতার অধবেশনে বিশেষ কিছু কাজ হইতে পারে নাই। এই জন্য 
নিখিল-ভারত কংগ্রেসের অন্য এক আঁধিবেশন করা প্রয়োজন হইয়া পাঁড়ল। 
অল্প দিন পরেই বোম্বাইয়ে এক আঁধবেশন আহবান করা হইল। উপরে 
যেমন বলা হইয়াছে, ভ্রিপুরাতে প্রধান প্রস্তাবে পণ্ডিত গো বন্দবল্পভ পল্থ 
প্রধান অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। পল্থজী ছিলেন যবন্তপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী । 
আমাদের বরোধা দল সেখানে এবং পরে এই কথাটির বিশেষ প্রচার কাঁরয়া- 
ছিল যে কংগ্রেসী মন্তীমণ্ডল সৃভাষবাবূর বিরোধী ছিল, আর তাহারাই 
ন্রিপূরীতে নিজের প্রভাব-প্রতিপাস্ত ও পদমর্যাদার অন্যায় সুযোগ 
লইয়া ত্রিপুরার প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইয়াছিল। অন্যান্য কারণে অ.নকে 
মন্ত্রীমশ্ডলের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এইভাবে এমন এক দলের সৃ্টি 
হইল যাহারা মল্নীমণ্ডলের 'বরুদ্ধে আভযোগ কাঁরত এবং তাহাদের পথে 
বাধা সৃষ্টি কারত। যেখানে যেখানে কংগ্রেসের ভোটাধিক্য সেই সকল প্রদেশে 
মন্তীমণ্ডল কংগ্রেসের নির্েশানুসারেই চলিতেন। পারলামেন্টরী কমিটি 
কখনও তাঁহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ কাঁরতেন না, কিন্তু দৃষ্টি রাঁখতেন যে 
নিরচনের পূর্বে কংগ্রেসের দিক হইতে যে ঘোষণা ও প্রাতশ্রাত দেওয়া 
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হইয়াছে তাহা যেন পালিত হয়। মন্ত্রীমণ্ডলেরও যথাসাধ্য এই 1দকে চেষ্টা 
থাকিত। আমার মত এই যে নিজের আঁধকারের গণ্ডনর মধ্যে ও বর্তমান 
পারাস্থাতিতে যাহা কিছ হইতে পারত, তাহা তাঁহারা কাঁরতেন। কিন্তু 
কংগ্রেসের ভিতরের লোকেদের মধ্য হইতেই কেহ কেহ তাঁহাদের বিরুদ্ধা- 
চরণ কারতেছিলেন। এই বিরোধ সাব্লুয় আকার ধারণ কাঁরতে যাইতে- 
ছিল। কংগ্রেস-বিরোধীদের প্রাতকূলতা আমরা বুঝিতে পারতাম; 
কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধ আলোচনাও বুঝিতে পাঁরতাম। মন্নীমণ্ডল যথাসাধ্য 
এই বিরোধ 'মিটাইয়া ফোলবার চেম্টা করিতেন। 'কন্তু এখন অবস্থা এমন 
ধরনের হইয়া দাঁড়াইল যে সুভাষবাবূর অন_যান্রী সকলে মল্তীমন্ডলের 
বিরোধী দলের সাঁহত একত্র হইয়া কাজ কাঁরতে আরম্ভ কারল। লোকের 
মনোবৃত্ত এমনভাবে দেখা গেল যে কংগ্রেসের মধ্যে যে-কলহ ন্রিপুরীর 
পূর্বে ও পরে হইয়াছিল, তাহার লক্ষ্য হইল মন্ত্রীমণ্ডলের 'বরৃদ্ধে লাগাইয়া 
মন্তীমণ্ডলকে অপদস্থ করিয়া তাহাকে লঘ; প্রাতপন্ন করাঃ ইহাতে ডান্তার 
খরে ও তাঁহার কোন কোন সঙ্গী, যেমন মধ্যপ্রদেশের মল্তীমণ্ডলের 
বিরোধী দল যোগ দিলেন। কাহারও কাহারও চিন্তা এই দিকে গেল যে 
মন্ত্রীসভা ভাঙ্গতে পারলে সুভাষবাবুদের বিরোধীদের হীন করা যাইবে। 
আমাদের বিরুদ্ধে ছু বলা বা করা সহজ ছিল না, কিন্তু মন্দীসভার 
বরুদ্ধে কছু বলা বা কিছু করা সহজ [ছল। কারণ তাঁহাদের রাত- 
দিন ছু না িছ কাঁরতে হইত, আর কোনও বস্তু লইয়া তাহাতে ছিদ্র 
বাহর করা এমন ?কছ কাঁঠন ছিল না। আমাদের এই কথা বাঁলবার ছিল যে 
মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে যাঁদ কোনও কংগ্রেসীর কোনও অভিযোগ থাকে, তাহা 
হইলে সে কংগ্রেস কাঁমাঁটর সম্মুখে তাহা উপাস্থিত করদক। পারলামেণ্টারী 
কামাট, ওয়াং কামাট এবং প্রয়োজন হইলে 'নাখল ভারত কংগ্রেস 
কমিটিও সেই অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া উহা দূর করিবার জন্য 
প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সেই সকল আঁভযোগ লইয়া শুধু বিরুপ মন্তব্য 
করা, অথবা মন্বসভাকে অপদস্থ কারবার চেষ্টা, কোনও কংগ্রেসীর পক্ষে 
অন্াচত হইবে । যাহাতে মন্তীসভার উপর ও সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের 
প্রতিষ্ঠানের উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়ে, সেইভাবে সমস্ত বিষয়টি দেখাইবার 
চেস্টা দেশে বাঁড়য়াই চলিয়াছিল। 

বোম্বাই আঁধবেশনে এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহাতে 
এই ধরনের সাক্কিয় বিরোধের নিন্দা করা হয়, এবং এর্প না কারবার জন্য 
কংগ্রেসীদের আদেশ দেওয়া হয়। সুভাষবাব্ ও তাঁহার অনযান্রীরা এই 
প্রস্তাবের প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতা করেন। কিন্তু প্রস্তাবাঁট 'বিপূল ভোটা- 
ধক্যে গৃহীত হইল। আমরা ভাঁবিতোছলাম যে কংগ্রেসের সভ্যেরা এই 
প্রস্তাব মানিয়া চাঁলবে এবং এই ধরনের আলাপ-আলোচনা ও কাজকর্ম 
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আর হইবে না। কিন্তু তাহা হইল না। আত শশঘ্র এমন অবস্থা দাঁড়াইয়া 
গেল যে আমাদের নির্দেশ ভঙ্গের জন্য সভাষবাবূর বিরদ্ধে ব্যবস্থা 
কারতে হইল। 

এই দ-ঃখের কাঁহনী বলার পূর্বে একটি সুখকর ঘটনার উল্লেখ করা 
আবশ্যক। এঁদকে কয়েক বৎসর হইতে গান্ধী সেবা-সঙ্ঘের এক বার্ক 
উৎসব হইত, তাহাতে 'বাঁভন্ন প্রদেশ হইতে "বাঁভন্ন সদস্যেরা এক 'নাঁদর্ট 
স্থানে একত্র হইয়া কয়েক দন ধাঁরয়া মহত্পূর্ণ সিদ্ধান্ত ও সমস্যা লইয়া 
আলোচনা কাঁরতেন। গাম্ধীজীও তাহাতে যোগদান কাঁরতেন। যেখানে 
আঁধবেশন হইত, সেখানে সদস্যেরা সাধারণের কল্যাণকর ছু কাজও 
কাঁরতেন। খাদ, সুতাকটা প্রভৃতির প্রদর্শনীও হইত। এইবার গান্ধী 
সেবা-সংঘের আধিবেশন বোতিয়া €চম্পারণ) জেলার 'নকটে বৃন্দাবনে 
হওয়ার কথা ছিল। সেখানে কয়েক দিন পূর্ব হইতে পণ্ডিত প্রজাপাঁত 
মিশ্র এক আশ্রম খাঁলয়া বাঁসয়া আছেন। এই অণ্ুলে ওয়াধা যোজনা 
অনুযায়ী, বিহার সরকারের দক হইতে, প্রা্থামক 'বিদ্যালয়ও খোলা 
হইয়াছিল। সেখানকার কর্ম'রা আতিশয় উৎসাহের সাঁহত আধবেশনের 
জন্য সুবৃহৎ আয়োজন কাঁরয়াঁছল। মহাত্মাজীকে এক থাঁল টাকা উপহার 
দিবার কার্যরুমও প্রস্তুত হইয়াছিল। উৎসবের দন এমন ভাবে ফেলা 
হইয়াছিল যাহাতে কাঁলকাতায় 'নাঁখল-ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর আঁধ- 
বেশনের পর মহাত্মাজীকে লইয়া আমরা সকলে সোজাসাঁজ সেখানে যাইতে 
পাঁর। এইজন্য আঁখল-ভারত কংগ্লেস কামাটির আধবেশন সমাপ্ত করিয়াই 
মহাত্মাজীর সঙ্গে সঙ্গে আমিও কাঁলকাতা হইতে বোতিয়া রওনা হইলাম । 
গান্ধী সেবা-সংঘের মেম্বর নহেন এমন অনেক সদস্যও আঁধবেশনে যোগ 
দিবার জন্য আসলেন। এই সময়ে সংঘের আঁধবেশন 'ভন্ন, ওয়ারধা শিক্ষা 
পাঁরকজ্পনাকে রূপ 'দবার জন্য সাক্লয় তাঁলিমী সংঘের আঁধবেশনও এ 
স্থানে করা হইয়াছিল। তাহার সভার্পাত নিবাঁচিত হইলেন বোম্বাই 
প্রদেশের প্রধান- ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীঘৃন্ত খের। 'তাঁনও আমাদের সঙ্গে কলি- 
কাতা হইতে আসিলেন। আধবেশন খুব সমারোহের সাঁহত হইল । জন- 
সাধারণও আঁতিশয় উৎসাহ প্রদর্শন কারলেন। একে তো চম্পারণের লোকেরা 
গান্ধীজীকে গভীর প্রেম ও ভান্তর দ্ম্টতৈে দোখত, তাহার উপর আবার 
এই ধরনের এত বড় অন্য কোনও সভা সেখানে কখনও হয় নাই। বাহর 

হইতে এত লোক সেখানে কখনও আসে নাই। অভ্যাগত ও অভ্যর্থনাকার, 
উভয় পক্ষেই যথেস্ট উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। সমস্ত কিছুই সূচারুরপে 
1নবহি হইল। গান্ধীজণীকে টাকার থাঁলও দেওয়া হইল, তাহা তান কিছু 
হরিজন সেবা আর কিছু অন্য কাজের জন্য ভাগ করিয়া দিলেন। হারিজন 
সেবার টাকা তো হরিজন সেবক-সংঘকে দেওয়া হইল। স্থানীয় কাজ- 
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কর্মের জন্য যাহা ছিল, তাহা স্থানীয় লোকের হাতে দেওয়া হইল। কিছু 
মোটা রকম টাকা 'বহারে শ্রীমক সংগঠনের জন্য পৃথক করিয়া রাঁখয়া 
দেওয়া হইল। 

নাখল-ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর এই আঁধবেশনের অজ্প দন পরেই, 
যাহাতে স্থির হইয়াছিল যে কংগ্রেসের কোনও সভ্য এমন কোনও সাক্ুর 
ব্যাপারে যোগদান কাঁরবেন না যাহাতে কংগ্রেস ও মন্ত্রীসভার মর্যাদায় 
আঘাত লাগে, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় ঘেষণা কাঁরলেন যে কংগ্রেস 
কামিটির এই নির্ধারণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইবে। 
উপরে বলা হইয়াছে যে প্রস্তাবাঁট বপূল ভোটাধি'ক্য গৃহীত হইয়াছিল। 
এখন সেই ানধরিণ সোজাসুজি অবজ্ঞা কারবার জন্য চেম্টা হইতেছে-_ 
সংবাদপত্রে এই ঘোষণা পাঁড়য়া আ'ম সভাপাত হসাবে সুভাষবাব্কে তার 
কাঁরলাম যে এই প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শন উচিত নহে এবং তান যেন ইহা 
হইতে সরিয়া আসেন। তান তাহা কারতে অস্বীকার কারয়া |নজের 
[ংকল্প অনুসারে এমন বিক্ষোভ প্রদর্শন কাঁরলেন যাহাতে অনেক স্থানে 

কংগ্রেস কমাঁরাও যোগ দিলেন। আমাদের সম্মুখে এখন এই কঠোর প্রশ্ন 
উপস্থিত হইল যে এই ধরনের অবজ্ধ্রা প্রদর্শন কংগ্রেস কত দিন সহ্য 
করতে পারিবে। কংগ্রেসের ভিতর মতভেদ দূর করিবার একমান্র উপায় 
কোনও বিষয়ে ভোট লওয়া। 'কন্তু যতক্ষণ সেই 'ননধরিণ ভোটাধক্য দ্বারা 
পাঁরবারততি করা না হইতেছে ততক্ষণ কোনও কংগ্রেসী সভ্যের কংগ্রেসের 
নিধরিণের বিরুদ্ধে মত পোষণ কাঁরলেও এবং বরোধী মত প্রদর্শন 
ক'রলেও, কোনও বিরোধী 'ক্রয়ায় লপ্ত হওয়া উচিত নয়_বশেষ করিয়া 
যাঁদ সে ক্রিয়া কংগ্রেসের মযদাকে আহত করে। এই বিক্ষোভকারীরা ঠিক 
তাহাই করিয়াছিলেন। আমাদের পক্ষে শাসনের পথ অবলম্বন করা ভিন্ন 
কোনও উপায় থাকল না। 

ওয়ার্কং কাঁমাটির আধিবেশন করা হইল । সূভাষবাবুর নিকট কৌঁফয়ৎ 
চাওয়া হইল। তিনি কৈফিয়তে নিজের কর্মপদ্ধাত বিবৃত করিলেন এবং 
উহা সমর্থন কারলেন। ওয়ার্কং কমট অনেক আলোচনার পর "স্থির 
কাঁরল যে সুভাষবাবূর কার্য এমন হইয়াছে যে তাহার উপর বাধ্যতামূলক 
[নয়মানুবার্ততা অনুসারে অগ্রসর হওয়া উচিত। এই নিধারণ বড় সহজ 
দিল না; সুভাষবাব্ কংগ্রেসের এক প্রধান ব্যান্ত ছিলেন। তান দুই 
দুইবার কংগ্রেসের সভাপাঁত নির্বাচত হইয়াছিলেন ও কংগ্রেসের কার্যাঁদ 
পারচালনা করিয়াঁছলেন। মতভেদ হওয়ায় ?তাঁন তখনকার মতো এঁ পদ 
হইতে সয়া গ্লিয়াছলেন কিন্তু তাঁহার দেশসেবা, 'নিভরঁকতা ও ত্যাগ 
সকলেই স্বীকার কারত। এমন লোকের প্রাত দণ্ডবিধান কি কাঁরয়া করা 
সম্ভব? সকলেরই মনে সংকোচ ছিল। জান না কেন, আমার মনের 
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গহনে তাঁহার প্রাত ভালবাসাও ছিল, যাঁদও আ'ম তাঁহার সঙ্গে একত্র 
কোনও কাজ কারবার সুযোগ পাই নাই, আর আমাদের দুই জনের মধ্যে 
কখনও সেরূপ ঘাঁনষ্ঠতাও [ছল না। অবশ্য তাঁহার অগ্রজ শ্রীশরৎচ্দ্ 
বসকে আম পঠন্দশার সময় হইতেই জানতাম: কারণ আমরা দুই জনে 
একই সময়ে প্রোসডেল্সপী কলেজে পাঁড়তাম, একই ছান্নলাবাসে থাঁকতাম-_- 
তাঁহার সঙ্গে খাঁনকটা ঘাঁনন্ঠতাও ছল, তাঁহার প্রাতি কিছুটা প্রীতির 
ভাবও ছল । 'কন্তু প্রন ছিল ইহাই যে, কংগ্রেসের সমগ্র সংগঠনের উপর 
এই প্রকার আঘাত লাগতে দেওয়া উাচত হইবে কি? +নজের ব্যান্তগত 
ভাবের জন্য এই সার্বজনিক ও সার্বদৌশক প্রাতিজ্ঠানের মযাদায় আঘাত- 
কারীদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কি গ্রহণ করা যাইবে না? এরুপ সময়ে, 
যেমন হইয়া থাকে, প্রাতিষ্ঠানের প্রাত কর্তব্য পালনের ভাবনা ব্যান্তগত ইচ্ছা 
আঁনচ্ছা প্রাতিরুদ্ধ করিতে বাধ্য করিল। আমরা সকলে অতান্ত দুঃখের 
সাঁহত, কিন্তু কর্তব্যভাবনার প্রেরণায় নিরুপায় হইয়া, সৃভাষবাবূকে 
কণ্প্রেস কামাট হইতে এক 'নার্দস্টকালের জন্য বাঁহম্কৃত কারলাম। অন্য 
যে-সব লোকেরা তাঁহার সেই বিক্ষোভ প্রদর্শনে সঙ্গী হইয়াছিল, তাহাদের 
সম্বন্ধেও কিছু করা আবশ্যক হইয়াছিল। কন্তু ওয়াক কাঁমাট এই 
কার্য নিজে না কাঁরয়া প্রাদোৌশক কাঁমাটর উপর ছাঁড়য়া দিলেন, তাহারা 
তদন্ত কাঁরয়া যেন যথারীতি ব্যবস্থা করেন। 

সুভাষবাব্ '্রপুরীর সময় হইতেই নূতন দল সংগঠন কাঁরতো ছলেন। 
তাহার তিনি নাম দিয়াছিলেন, 'ফরওয়ার্ড ব্লক'। এখন তাহা আঁধক 
উৎসাহে সংগঠিত হইল। ইহার পর এ দল ও কংগ্রেসের মধ্যে খোলা- 
খাঁল বিরোধ চাঁলতে থাঁকল। প্রাদোৌশক কাঁমাঁটগ্দালও এখানে ওখানে 
কিছু কিছু লোকের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করিল। নিজেদের 
মধ্যে ঝগড়া আরও বাঁড়য়া গেল। এঁ দলের পক্ষ হইতে সকল জায়গায় 
কংগ্রেসের বিরোধ হইতে থাকল । 

উঁড়ষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীসভা 

এইবারের সভাপাঁতিত্ব আমার পক্ষে দঃখজনক হইল; এমন আবহাওয়া 

সৃষ্টি হইল যে সর্বত্র ঝগড়াই চালতে থাকল, অন্য কিছ; করা কাঠিন 

হইয়া পাঁড়ল। আরও দুইটি ঝগড়া হইল; এখানে তাহার উল্লেখ করা 

ভাল হইবে। একটি উীঁড়ষ্যায়, অন্যাট মধ্যপ্রদেশে। ইহাদের সম্বন্ধে 
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পৃবেই কছু কিছ; উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে স্থানে স্থানে 
এক এক দল লোক মন্ত্রীদের 'বরুদ্ধে অনেক কু বালতে আরম্ভ 
ক'রয়াছিল। এইভাবে উড়িষ্যাতেও কু কিছু লোক সেখানকার মন্ত্রী- 
সভার ?বরুদ্ধে অভিযোগ আরম্ভ কাঁরয়া দিয়াছল। ইহাও বাঁলয়াছি যে 
১৯৩৮ সালের মার্চ বা এপ্রল মাসে হারপুরা কংগ্রেসের পরে পরেই 
ডেলাং-এ যখন গান্ধণ সেবা-সংঘের বার্ধক আধবেশন হয় তখন এই ধরনের 
আঁভযোগ আঁসয়াছল। সেখানে সরদার বল্পভভাই উপাস্থত ছিলেন, 
আমও 'ছিলাম। আমরা উভয়পক্ষকে ডাকাইয়া িঃজদের মধ্যে আপোসে 
[নঙ্পাত্ত কারবার চেষ্টা কাঁরয়াছিলাম। যে-সকল আভযোগ ছিল তাহা 
অন্পাঁবস্তর সরাসার তদন্তও কাঁরয়াছলাম। আশা করিয়াঁছলাম যে 
মামলা মিটিয়া যাইবে; কিন্তু ভিতরে ভিতরে আগুন ধাক ধাক কাঁরয়া 
জহালতোছল। পারলামেন্টারী কামাঁটর সম্মুখে কথাটা উঠিল। তাহার 
সভাপাঁত সরদার প্যাটেল শেষে বাঁললেন যে অভিযোগ যাহারা কাঁরবেন 
তাঁহারা যদি আভযোগ ঠিকভাবে 'লাঁখয়া দেন, তাহা হইলে তিনি তদন্ত 
করাইবেন, কিন্তু উভয়শক্ষকে বাঁঝতে হইবে যে আঁভযোগের কারণ সত্য 
বাঁলয়া প্রমাণ হইলে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, আর 'িথ্যা বাঁলয়া প্রমাণ হইলে 
আভযোগকারীর বিরুদ্ধে, যথাচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। 
শত্রপূরী কংগ্রেসের কিছ পূর্ে কংগ্রেসে প্রোসডেন্ট হিসাবে সুভাষবাবর 
নকটও অভিযোগ পেশছিয়াছল। এই সকল কারণে তদন্ত করা প্রয়োজন 
হইয়া দাঁড়াইয়াছল। তদন্তের ভার সুভাষবাব আমার উপর 'দয়াঁছলেন। 
আমি অনুসন্ধান আরম্ভ কারলাম, কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ হইতে পাঁবরিল না। 
আমাকে একাধিকবার ডীঁড়ষ্যায় যাইতে হইয়াছিল; কয়েক দন ধাঁরিয়া উভয় 
পক্ষের কথা শ্াীনতে হইয়াঁছল; সাক্ষ্য লইতে হইয়াছল; অনেক কাগজ- 
পত্র পড়তে হইয়াছিল। আমার রিপোর্ট যখন তৈয়ার হইল, তখন সুভাষ- 
বাব সভাপাঁতর পদ হইতে ইস্তফা 'দিয়াছেন- আম সভাপাঁতি হইয়া 
গিয়াছি। আর দীর্ঘ রিপোর্ট আদালতের মকদ্দমার রূপ ধারণ করিয়াছিল। 
পারলামেন্টারী কমিটি ও ওয়ার্কং কামাট তাহা গ্রহণ করিল। প্রধান 
অভিযোগগাঁলি ভিত্তিহীন বাঁলয়া প্রমাঁণত হইল। আঁভযোগকারীদের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। কিন্তু কয়েক দিন পরে তাহারা মাপ 
চাওয়ায় বাধিমত দণ্ড প্রত্যাহার করা হইল । 

এখানে এ-বিষয়ে এত বিস্তৃতভাবে লেখা এইজন্য আবশ্যক যে 
অভিযোগকারীদের 'পছনে থাকিয়া যে-সকল ব্যান্ত সাহায্য কাঁরতেছিলেন 
তাঁহারা পিছনে িছনে আসিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে খোলাখুলভাবে কাজ 
করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন পণ্ডিত নখলকণ্ঠ দাস 
ও পাঁণ্ডিত গোদাবরীশ 'মশ্র। তাঁহারা প্রথম হইতেই প্রধানমল্লী িমবনাথ 
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দাসের বরোধতা করিতেছিলেন। এই দুই জন ১৯২০-২১ সাল হইতেই 
কংগ্রেসের সেবা করিয়া আসিতোছিলেন। উীঁড়ষ্যার আঁধবাসীদের মধ্যে 
উভয়েরই প্রাতিষ্তা ছিল। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক এসেমরীর যখন নিবচিন 
হয়, তখন পাণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস কেন্দ্রীয় এসেমব্লীর সভ্য ছিলেন। 'তাঁন 
প্রাদৌশক এসেমরীর জন্য (ন্বচিনপ্রার্থী হইয়া আবেদন করেন নাই, কিন্তু 
নিবচিনে তান সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। কংগ্রেসের দিক হইতে 
প্রচারকার্যও কাঁরয়াছিলেন। পাণ্ডত গোদাবরীশ 'মশ্র প্রাদোশক এসেম- 
বীর জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন এবং নির্বচিতও হইয়াছলেন। 'নবচিনের পর 
যখন মন্নীসভা গঠন কারবার সময় আসল তখন সেখানকার এসেমব্লীর 
সদস্যেরা পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাসকে_যাঁন এ এসেমব্রীর সদস্য ছিলেন না-__ 
নিবচিন না কারয়া শ্রীব*্বনাথ দাসকে নেতা নবর্চন কাঁরলেন। মল্নীসভা 
গঠিত হইলে নেতা 1নবাঁচিত হওয়ার জন্য স্বাভাঁবকভাবে বিশ্বনাথ দাসই 
প্রধানমন্ন হইলেন। পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস ইহাতে আঁতিশয় রুষ্ঠ হইয়া- 
ছিলেন। যে-সকল আঁভযোগ আসত তাহাতে বিশ্বনাথবাবূর নৈতিক 
চারন্ব ও মনৃষাত্ের প্রতি আরুমণ থাঁকত। এই জন্য তদন্তের পর্বে 
জানাইয়া দেওয়া হইয়াঁছল যে আভযোগ প্রমাণ না হইলে, আভযোগকারার 
বরুদ্ধে বাবস্থা অবলম্বন করা হইবে । আভযোগকারী নীলকণ্ঠ দাসের 
সহকর্মী ছিলেন, পরে হয়তো তাঁহা হইতে পৃথক হইয়া থাঁকবেন। 
সে-সময়ে তাঁহাদের জারজ কিছুই চাঁলল না, কারণ আভযোগ ভুল ও 
ভাত্তহীন বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেল। কংগ্রেস হইতে সুভাষবাব্ পৃথক 
হইয়া যাইবার পর পাঁণ্ডত নীলকণ্ঠ দাস তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন এবং 
কেন্দ্রীয় এসেমব্রলীতেও তাঁহার "ক্রিয়াকলাপ এমন হইয়া দাঁড়াইল যে কংগ্রেসী 
সদস্যের তাহা হওয়া উচিত নয়। কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্রে সাঁহ কাঁরয়া তিনি 

কেন্দ্রীয় সভার সদস্য 'নব্ধচত হন। তাহাতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল যে 
কংগ্রেসের অনুশাসন মায়া চাঁলবেন। কিন্তু কিছু কাল পরেই তান 
এরুপ কাঁরতে অস্বীকার কাঁরলেন। কংগ্রেস পার্ট হইতে তানি পৃথক হইয়া 
গেলেন। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কংগ্রেসী মন্দ্ীসভা 
যখন পদত্যাগ কাঁরল তখন অন্যান্য স্থানের মতো উীড়ষ্যার মন্ত্রীসভাও 
ভাঙ্গিয়া গেল। পাণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস ও গোদাবরীশ মিশ্র ভাবতে 
লাগলেন, কি উপায়ে প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন কাঁরতে পারা যায়। ?কন্তু 
যখন কংগ্রেসী সদস্যদের আঁধকাংশকে তাঁহারা দলে পাইলেন না, তখন 
জাঁমদার-পার্টর সঙ্গে যোগ দয়া, যাহার নেতা ছিলেন পারলাখেমাঁড়র 
রাজা, তাঁহারা মন্বসভা গঠন করলেন। শ্ত্রীগোদাবরীশ মিশ্র মন্ত্রী 

হইলেন; স্বয়ং মহারাজা হইলেন প্রধানমন্ত্রী । তাঁহারা কংগ্রেসের কোন 
কোন সভ্যকে জ:টাইয়া লইলেন, কিন্তু আঁধকাংশকে জেলে বন্দী কাঁরিয়া 
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কোনও প্রকারে নিজেদের সংখ্যাগাঁরষ্ঠ কাঁরয়া লইলেন এবং এখনও মন্দ্- 
সভা টিকিয়া আছে। কিন্তু যে-সময়ে এই লাইন কয়টি লেখা হইতেছে 
(১৯ জনন, ১৯৪৪), তখন সংবাদপন্র পাঁড়য়া বুঝতোছি যে মহারাজ ও 
মিশ্রজীর মধ্যে কিছ? মনোমালিন্য হইয়া গিয়াছে, এবং মন্ত্রীসভা সঙ্কটাপন্ন। 
শোনা গিয়াছে যে পাণ্ডত নীলকণ্ঠ দাস ও পাঁণ্ডত গোদাবরণীশ মিশ্রের 
মধ্যেও কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়া মন্রীসভা গঠনের সময়ে যে-সদ্ভাব 
ছিল তাহা এখন আর নাই। 

মধ্য প্রদেশেরও এই ধরনের কিছু কিছু অভিযোগ ছিল, তাহার আভ;স 
পর্বে দিয়াছি। মল্ীসভা গঠন কারবার পূর্বেকার কথাও ছু ক 
ছিল। মন্ত্রীসভা গঠন কারবার সময় ডক্টর খরে ও পাণ্ডত দবারকাপ্রসাদ 
মিশ্র এক সঙ্গে ছিলেন, উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ঘাঁনম্ঠতা ছিল; তখন 
শ্রীরাীবশঙ্কর শূক্রকে প্রতিদ্বন্বী মনে করা হইত। কিন্তু ডন্টুর খরের নশীত 
ও কর্মপদ্ধাত হইতে 'মশ্রজণ প্রীত এত সাঁরয়া আসয়াছলেন ও ডক্টর 
থরে তাঁহাদের প্রাত এত বিরূপ হইয়াছিলেন যে এখন মিশ্রজী ও শূক্রজী 
একন্র হইয়া কাজ করিতেছিলেন, আর ডক্টর খরে ছিলেন তাঁহাদের বিরোধী! 
এই কারণে সেখানকার মল্ল্রীসভা ভাঙ্গয়া গিয়াছল। ডক্টুর খরেকে সায়া 
পাঁড়তে হইয়াছিল আর নিজেদের ঝগড়া এ-পর্যন্ত একই গাঁততে চাঁলতে- 
ছিল। ডক্টর খরে তো হাটয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার কিছ িছ7 সঙ্গী 
ও সহকমাঁ ঝগড়া চালাইয়া যাইতে থাঁকলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
পুরানো পচা আঁভযোগ ও ক কু নূতন কথা লইয়া পার্লামেন্টারী 
কমিটি ও ওয়াং কাঁমাটর সম্মুখে মন্ত্রীসভা ও 'িশেষ কিয়া 'মশ্রজীর 
বিরুদ্ধে আভযোগ উপাস্থত করিল। প্রথমে শ্রীভূলাভাই দেশাইয়ের উপর 
এই সকল আঁভযোগ তদন্ত কারবার ভার দেওয়া হয়। 'কন্তু উতহার 
সহিত সাহাষ্যকারীদের মতভেদ হইয়া গেল। শেষে আমাকে প্রোসডেণ্ট 
হিসাবে এই মকদ্দমাও দেখিতে হইল। আম ইহাতেও উভয়পক্ষের 
কথা শুনিয়া অনেক কাগজপত্র ঘাঁটয়া রায় দিলাম, তাহা ওয়াক কমি:টর 
সম্মুখে পেশ হইয়া গৃহীত হইল। কেহ কেহ ব্যাপারটি শেষ হইয়া 
গেলেও অনেক কিছ লাখতে ও বাঁলতে থাঁকিল, কিন্তু একবার রায় "দয়া 
ফোঁললে ও তাহা সংবাদপন্রে প্রচারিত হইলে সব ঠাণ্ডা পাঁড়য়া গেল। 

আমার আঁধকাংশ সময় এই ধরনের কাজেই লাগিয়া যাইত; তাই প্রাণ 
আঁস্থর হইয়া উঠিত, এবং ঠিক ভাবে গঠন-কর্ম করিবার সযোগ মিলিত 
না। এইবার প্রোসডেণ্ট হইবার আরও একাঁট ফল ইহাই দাঁড়াইল যে 
নিজের প্রদেশের সাহত যে-ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক এতাঁদন ছিল তাহা কমিয়া 
আঁসল। সময়াভাবে আম প্রদেশের কাজকর্ম ও আলাপ-আলোচনায় 
ততখানি মন দিতে পারতাম না, প্রদেশ ভ্রমণেরও কিছু কাঁরতে পারতাম 
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না। ১৯৩৪, *৩৫& এবং ৩৬ সালেও যখন প্রোসডেন্ট ছিলাম আর 'বাভন্ন 
প্রদেশ পাঁরদর্শনেই সমস্তটা সময় লাগাইয়া দিতাম, তখন বিহারে মোটেই 
সময় দিতে পার নাই। এবারেও সেই কথা, যাঁদও এবারে পাঁরদর্শন 
করিবার সুযোগ পাওয়া গেল না। কিন্তু এবার বিহারে কংগ্রেসের আঁধ- 
বেশন হইবার কথা ছিল। তাই অর্থ সংগ্রহের জন্য কোথাও কোথাও 
অবশ্যই যাইতে হইয়াছল। যখন নিখিল ভারতের কাজ হইতে ছাট 
পাইতাম, তখন এঁদকে ছটিয়া আসতাম, অথবা উভয়ের মাঝে এঁদক- 
ওঁদক ছাাটতাম। 
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ত্রপদরী হইতে 'ফাঁরয়াই আমাদের চিন্ত। হইল, বিহারে কংগ্রেসের অধি- 
বেশন কোথায় করা যায়। এাদকে কয়েক বৎসর হইতে গ্রামেই আধবেশন 
হইতোছিল। আমরাও কোনও গ্রামেই করিতে চাহতো1ছলাম। প্রথমে 
ভাঁবরাছিলাম, সোনপুএর আঁধবেশন কাঁরব। উহা িনাঁট জেলার 
1কনারায়। প্রাত বৎসর সেখানে ভারত বিখ্যাত খুব বড় মেলা হয়। 
ভাহাতে সমগ্র দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসে। লক্ষ লক্ষ গো, মাঁহষ, 
হা.ত, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুজানোয়ার বক্য়ের জন্য আনা হয়। এ-জন্য 
সেখানে অনেক বাগচা আছে। লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য জলের ব্যবস্থা 

সহজ নয়, এজন্য অনেক কয়া তৈয়ার করা হইয়াছে । মেলার সময় জলের 
কলও চ।ল- করা হয়, তাহা "জলা বোর্ড তৈয়ার করিয়া রাখয়াছে। মেলা 
হয় কার্তকী প্ীর্ণমায়। কংগ্রেসের আধবেশন হইতে প্রায় তন মাস 
'দর। এইজন্য মেলায় আম বাঁশ খড় চাটাই ইত্যাদদ অনেক 'জানিসপন্ন 
সস্তায় কিনিয়া রাখিতে পারিতাম। প্রাতিনাধিদের বাসস্থান ?নমাণি মেলার 
পরেও আরম্ভ করিয়া সহজে শেষ কাঁরয়া ফোৌঁলতে পারতাম । এ-সকল 
সাবধা ছাড়া গণন্ডক নদশর ধারে বাঁলয়া বাঁশ, কাঠ, শন প্রভীতি নদী দয়া 
সহজে আনা যাইতে পারিত। গঙ্গার উত্তর তরের জেলাগ্যীল, বিহারে 
কংগ্রেসের কার্যকলাপের জন্য, খুব পাঁরাঁচিত স্থান বাঁলয়া গণ্য হইত। 

ইতিপূর্বে দুইবার কংগ্রেসের অধিবেশন বিহারে হইয়া গিয়াছে, দুইবারই 
গঙ্গার দক্ষিণ তীরে-_-পাটনা ও গয়ায়। উত্তরের লোকদের বড়ই ইচ্ছা 
ছিল যে উত্তর বিহারেও এক আঁধবেশন হয়। এ-সকল কথা ভাঁবয়া 
আমার মনে হইল এখানেই আঁধবেশন করা হউক। 'কন্তু সকলের মত 



৬৬২ থা 

লইবার ছিল। সবচেয়ে বৌঁশ দোখবার ছিল বে, যে-নগর আমরা বসাইব 
স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে কোথায় তাহা বসাইলে আঁধক সাবিধা হইবে। এজন্য 
ন্রিপুরী হইতে ফ?ররা আমরা দূ-চার জন সেই সব জায়গা দেখিতে গেলাম 
যাহা আঁধবেশ.নর পক্ষে উপয্যন্ত মনে হইতে! ছল। 'ভ্রপুরীতেই আম 
শ্রীরামদাস গুলারীকে [নমন্তরণ করিয়াছলাম, ঘে বিহারের কংগ্রেস আধি- 
বেশনের নিমণিকার্ষে সাহাঘ্য কারবার জন্য তাঁহার আলা চাই। তান 
সানন্দে 'নমল্লণ গ্রহণ করিয়া ছদলন। গুলারীজশ ছিলেন এক মমর্জ 
হীপ্নীয়ার। কিন্তু এখন মহাত্বাজীর সঙ্গে সেবাগ্রামে বাস কারতে- 
1ছলেন।। ফৈজপুরে যখন প্রথন প্রথম গ্রাম কংগ্রেসের অধবেশন কাঁরবেন 
বাঁলয়া গান্ধীজনী ।স্থর কাঁরিলেন, তখন সেখানে নিমণিকার্সে সাহায্য করিবার 
জন্য গুলারীজীই 'গয়াছিলেন। 'অ্রপুরী তও ভাঁনই কংগ্রস বাননণি কার্য 
করাইয়াছিলেন। তাঁহার আভজ্ঞতা কাজে লাগবে বালয়া তাহাকে য় ত৭ 
কাঁরয়াছলাম। তিন যথাসময়ে আসয়া গেলেন। স্থান িনবর্টি নও 

স্থিত ছিলেন। আমরা যে-সকল স্থান উপযোগী মনে কারিনা 
তিনিও সেই সকল স্থানে গিয়াছলেন। 

এই কার্যের জন্য আমরা পার্নার রাজাগির নামক স্থানও দেখিলাম । 
উহা বড়ই প্রাচীন ও এীতিহাসক স্থান। জরাসন্ধের রাজধানী ও বূদ্ধ- 
দেবের 'নবাসস্থান বাঁলয়া উহার গৌরব। বৌদ্ধ ও জৈন যুগেও উহা 

তশয় প্রাসদ্ধ ছিল । নালন্দার সেই মহান বিদ্যাপীঠও ওখান হইতে অংগ 
দূরে অবাস্থত, যেখানে এক সময় হাজার বিদার্থা ও ভিক্ষু বদ্যাভাস 
কাঁরতেন-যেখান হইতে বিদ্বান: ভিক্ষু ও পারব্রাজক প্রচারক বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারের জন্য তিব্বত, চীন প্রভাতি দেশে গিয়া।ছলেন-যেখানকার বিধবস্ত 
বহার ও ভগ্াবশেষের খননকার্থ হইতে বাঁহর্গত বাঁড়ঘর ও নানা প্রকারের 
সরঞ্জাম আজও লোককে চমকিত করে । এঁতিহা'সক দৃম্টি.ত স্থানাট বড়ই 
উপযত্ত, প্রাকৃতিক দৃম্টিতেও রমণাঁয় ও স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল। কিন্তু আধ্ানক 
সুবিধার অভাব! সবচেয়ে বেশি, ওখানে যাওয়ার অস্বিধা ! জলেরও 
অভাব! এই সব কারণে উহা ছাঁড়য়া দিতে হইল। পরে ইহাও মনে 
হইল যে পাটনার 'নকটেই ফুলওয়াঁর শারফে আঁধবেশন করিলে হয়। 
কিন্তু এস্থানও পাটনার এত নিকটে যে উহা শহরেরই আধিবেশন মনে 
হইত, যাঁদও শহরের সুখ-সাবধা ওখানে পাওয়া যাইত না। ও'দকে 
ছোটনাগপুরের লোকদের, শেষ কাঁরয়া হাজারীবাগের কর্মদক্ষ কংগ্রেসী 
বাবু রামনারায়ণ 'সংহের, খুব আগ্রহ ছিল যে ছোটনাগপুরেই কোনও 
জায়গা বাছা হউক। তাঁহার সর্বদাই অভিযোগ ছিল যে আমরা ছোট- 
নাগপূরকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। ছোটনাগপুরও নজরে থাঁকল। 
আমরা শেষে হাজা'রবাগেরই রামগড় পছন্দ কারলাম। ইহার বিশেষ কীতত্ব 



ংগ্রেস ও ইউরোপের "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ৬৬৩ 

প্রীরামদাস গুলারারই প্রাপ্য; কারণ তান স্বাস্থ্যের দিক হইতে ইহাকে 
অধিক উপযোগী বলিয়া মনে ক'রলেন। আমারও ধারণা ছিল যে এ 
নূন্দর শোভাময় বনের মধ্যে দামে'দর নদীর তীরে আঁধবেশন স্বকীয় 
ভঞ্গীতে অতুলনীয় হইবে। 

সগথান তো নিবাঁচিত হইল, কিন্তু আধবেশনের জন্য ।নঘা'রত স্থান 
ছিল জঙ্গল! উহা পাঁরকার ক:রতে হইবে, ওখানে প্রায় সবর ?কহ এক 
ক'রতে হইবে। আরম্ভেই আম ভ্রীস/ম্বকাকান্ত সংহক সেখানে 
পঠ়াইলান। তান সেখা.ন থাঁকয়া কণোর পারশ্রম ও প্রত উৎসাহের 
সহত কাজ কাঁরতে লাগলেন। আ'ঁমও কছতদন পধণ্ত রাও 

০£লারীজী প্রস্তৃত করিতে লাগলেন। জঙ্গল কা।টভ লদগসন। কথ 
হতসর হইতে লাগল। আম সহকমীর্দের লইয়া ভথ সংগ্রহের ভগ 
এখানে ওখান ঘুরতে লাগলাম । প্রধানতঃ তাঁহাদের মধে। বাবু ঘা, 
হসাদ আমার সঙ্গে প্রায় সকল স্থানে গিয়াছিলেন। দৌড়-ধাপ করিভ- 
'ছলাম। বয় কাজ বোঁশ অগ্রসর হইল না। তথ্থাপ সকল কাজের একটা 
ছায়া তো কাঁরয়া লইয়াঁছলাম। আমি রামগড়েই ছিলাম। তখনও 
হাঁপাঁনিতে ভূগিতেছিলাম। এ জায়গার থাকতে থা,কতেই খবর পাইলান 
যে জামনি পোলাণ্ড আরুমণ করয়াছে, এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সংগে 
তাহার লড়াই বাঁধয়াছে। সে সময় জামনী, লড়াইবের কয়েক দিন পাবে, 
রুশের সাঁহত বোঝাগ্ড়া করিয়া লইয়াছল। 

কংগ্রেস ও ইউরোপের দ্বিতীয় মহাব্ল 

এই বিষয়ে বস্তর আলোচনার পর ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর মাস, কোনও 
সদ্ধান্তে লা পেপীছিয়াই, ওয়াকিৎ কঁমিট কথাটি সেইখ।নেই ছা?ডয়া 

দিয়াছল; কারণ লড়াই শবু হয় নাই, আর চেম্বারলেন চেকোস্লোভা- 
(কয়াকে হিটলারের হাতে ছাঁড়য়া সমাধান করিয়া িয়াছলেন। এখন 
কংগ্রেসকে যাহা হউক একটা কিছু 'স্থর কাঁরতে হয়। ওঁদকে জওয়াহর- 
লালজী এই সময়ে চীনে গিয়াছিলেন। ভাইসরয়ের সাহত গান্ধীজীর 
সাক্ষাৎ হইল । ওয়াক কাঁমাঁটর আঁধবেশন ওয়ারধায় করা হইল । আম 
অবশ্য অসুস্থ ছিলাম, ?কন্তভু কোনও ক্রমে ওয়ার্ধা পেপছাইয়া গেলাম। 

মহাত্মাজী মহাদেব দেশাইকে  পাঠাইয়াছি:লন, যাহাতে যেরুপেই হউক 



৬৬৪ আত্মকথা 

[তান আমাকে আবল ওয়াধায় লইয়া আসেন। কয়েকাঁদন ধারয়া 
ওয়াকিৎ কাঁমাটির আধবেশন চ।লল। ইতিমধ্যে জওয়াহরলাল নেহরুও 
চীন হইতে ?ফাঁরয়া আসলেন। ব্যাপারটি বড়ই কঠিন ছিল। এই কথা 

হইল, য।দও শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আছেন তথ্থাঁপ 
ত।হাকেও এই অবস্থায় আহবান করা উচত, তাঁহারও মত লওয়া উ।চত। 
কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবর্গ, যাহারা ওয়ার্কং কামাটর সঙ্গে ছিলেন না, 
তাঁহাদেরও ডাকিয়া ক হইল। 

ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে গান্ধীজী এক ববৃ?ত প্রকাশ ক।ররা- 
1ছলেন, তাহাতে তান ইংলণ্ডের প্রাতি সহানভূতি প্রদর্শন কাঁরয়াছলেন 
এবং ইহাও বাঁলয়াঁছলেন যে আমাদের কোনও শর্ত না কারয়াই ইংলণ্ডকে 
সাহায্য করতে হইবে। ইহা,ত কাহারও ভুল ধারণা হইয়া থাঁফবে। পরে 
যখন কংগ্রেস কমিটির পক্ষ বত দাঁব করা হইল যে 'ব্রাটশ সরকার 
যদ্ধাবযয়ে ও যদ্ধোন্তর শা।ন্ত-ব্ষয়ে নিজের ধারণা ও উদ্দেশ) পাঁঞতকার, 
কারয়া বুঝাইয়া বলুন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ মন খযালয়া সাহায্য করিতে 
পারবে, তখন ইংরেজরা এই কথা বাঁলবার সুযোগ পাইল যে গা'্ধীজী 
তাঁহার প্রকাশিত ববাঁত হইতে সাঁরয়া 1গয়াছেন। কংগ্রেসের মধ্য অনেকের 
একথা ভাল লাগে নাই বে ?তাঁন এই ভাবে সাগ্রাজ/বাদী সংগ্রামে বিন, শতে 
সাহাধ্য কাঁরতে সম্মত আছেন। বখাট্া এহ যে উভয় পক্ষের আজোচনাই 
আধাশক। গান্ধীজী কখনও ভাবেন নাই মে ভারতবর্ষ হইতে নথ ও 
লোকবল দয়া সাহায্য করা হইবে । তানি 0056 যে এই যুদ্ধে 
ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশের সহানুভীত ইত রেজদের পক্ষে এক এমন 
বহমূল' বস্তু হইবে যে সমগ্র পাঁথকীর স্ সহানদ্ভূ' ত তাহার সঙ্গে থাঁকবে। 
তিনি এই সহানুভূতির কথাই ভাবয়াছ'লন, কিন্তু এ-বিধয়ে সন্দেহ 
নই যে তখনকার দিনে এই শ্রেণীর িবাঁতিতে লোকের মধো কছ 
উত্তেজনার সবন্ট হইয়াছল। 

ওম়ার্কং ক'মাঁটর সম্মহখে প্রশ্ন ছিল যে এই যুদ্ধের বষ-য় উহা কি 
স্থর করিবে: কংগ্রেস এই যুদ্পে সাহায্য করিবে কি না, ঘাঁদ করে তো 
1বনা শত না কোনও শতধিনে ১ সাহাযোর রূপ ক হইবে? কংগ্রেস 
তাহার লক্ষ্যের মধ্যে আহংসা উপার বাঁলয়া স্বীকার কাঁরয়াছে। এই 
হিংসাত্ক যুদ্ধে এক আঁহংসাত্মক প্রাতষ্ঠান ক কয়া এবং করপ 
সাহায্য কার:ত পারে ইত্যাঁদ, ইত্যাঁদ। কাঁমাঁটি কয়েক দিন আলোচনার 
পর এক সিদ্ধান্তে আঁসয়া পেশীছল আর এক প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরল। 
তাহাতে নাৎসীবাদ ও ফাঁসস্তবাদের সাঁহত 'বরোধের কথা বাঁলয়া ক'মাঁট 
সাম্রাজ্যবাদের প্রতিও বিরুদ্ধভাব বিবৃত করিয়াছিল এবং ব্রিটিশ সরকারকে 
অনুরোধ করিয়াছিল যে ভারতবর্ষের জনসাধারণ এই যুদ্ধে আন্তরিকভাবে 



কংগ্রেস ও ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ৬৬৫ 

যাহাতে সাহাষ্য করিতে পারে সেজন্য ঘুদ্ধ-বিষয়ে তাহাদের উদ্দেশ্য সর- 
কারাভাবে প্রচার করে। 

এই প্রস্তাবের ভাষা বড়ই সুন্দর, ভাবও অত্যন্ত পাঁরচ্ছন্ন ও উপয্দৃ্ত 
1ছল। ইহার কৃতিত্ব বিশেষ করিয়া পন্ডিত জওয়াহরলালেরই প্রাপ্য, তিনি 

নুসা.বদা তৈয়ার ক'রয়া দিয়াঁছলেন। উন্ত অধবেশনে স্পন্ট জানা গিয়া- 
ছিল যে কংগ্রেস তাহার আহংস নীতির জন্য এই ফুংদ্ধ ব্রিটিশ সরকারকে 
সাহায্য কারতে পাঁরতেছে না, তবে যাঁদ সুযোগ পায় তবে সে অস্ত্র দিয়াও 
সগাহাধ্য ক'রতে পশ্চাৎপদ হইবে না। এ-কথা বাঁলয়া দেওয়া এজন্য আবশ্যক 
যে ইহার পর যখন যখন সুযোগ উপাস্থিত হইয়াছে কংগ্রেসের বিবরোধী 
ইংরেজ-বশেষ কারয়া ভারতমল্তী [মঃ এ.মরী ও ভারত সরকারের উচ্চ 
কমচারীরা যাঁহাদের মধ্যে লর্ড লনালথগো পর্যভ অন্তভূন্ত--ইহা 
বালিতে কীণ্ঠিত হয় নাই থে গাত্ধীজীর আহংসার জনাই কংগ্রেস সাহায্য 
দিতে পারে নাই। ইহা ঠিক ঘে এ অধিবেশনে একথা ততখা।ন স্পন্ট হয় 
নাই, কন্তু এ ভগ্গী হইতে এ-কথা স্পট বোঝা যাইতৈছিল বে ত্িটিশ 
সব্রকার মদ স্তাষজনকভাবে নিজের উদ্দেশ্য বান্ত কাঁরত তাহা হইলে 
কংণ্রেসকে সাহাত্য কারিতেই হইত,'আর সে-সাহায্যকে 'হংসাত্মক রূপ গ্রহণ 
কারতেই হইত। তখন সমস্ত দেশে- বিশেষ করিয়া আধিকাংশ কংগ্গ্রসী 
লোকের মনে- ব্রিটেনের প্রাত সহানুভূতি 1ছিল: র:টশ সাম্াজানাদীা ঘাঁদ 
একট;ও পরিচয় দিত যে তাহারা সত্যই এ-লড়াই জনসাধারণের জন্য 

কাঁরতেছে, যে-কথা সে-সময়ে ইংলশ্ডের রাজ'নাতিক নেতা ও সাংবাঁদকদের 
মধ্যে কেহ কেহ গলা ফাটাইয়া চীৎকার ক'রয়া বালতোছিলেন, তাহা হইলে 
ভারতের প্রায় সকলে মন খু'লম়া তাহাদের সঙ্গে আগাইয়া যাইত। কিন্তু 
এ-লড়াই দ্যানয়ার সহানভূঁতি পাইবার জনাই প্রজাতন্দের প্রাতচ্ঠা উদ্দেশ্যে 
করা হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে তো উহা 'ব্রটিশ সাম্াজ্যর রক্ষা ও পঠাম্টর 
জন্যই হইতে ছল, তাহা পরে স্পণ্ট হইয়া গেল! 

এই প্রস্তাবের পর প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমার দুই বার লর্ড িনালথ- 
গোর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হইয়াছিল-একবার পাণ্ডত জওয়াহরলাল 
নেহরর সঙ্গে, দ্বিতীয়বার মহাত্বা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার সঙ্গে। সে-সময় 
লর লনালথগো ভার-তর সকল দলের ও সবপ্রকারের মতবাদের লোকের 
সঙ্গে 'মালয়া, লড়াইতে ভারতবর্ষের সাহাযোর কথা বলিতৈছিলেন, 
চাহিতেছিলেন যেন ভারতবাসীরা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে সাহায্য করে, কোনও 
প্রকারের গণ্ড-গাল হইতে না দেয়। লড়াই শ্রু হইতেই কাহাকেও না 
জিজ্ঞাসা করিয়া, না পরামর্শ কারয়াই তান 'টশ সরকারের দিক হইতে 
ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষও যুদ্ধে যোগদান কাঁরয়াছে ! 
ভারতবর্ষের আইনসভা (লেজিসলোঁটভ এসেমূরী) চঁলিতেছিল। সমস্ত 



৬৬৬ আত্মকথা 

প্রদেশেই ১৯৩৫-এর গঠনাবাধ অনুসারে মন্ত্রীসভা কাজ কারয়া যাইতে- 
ছিল, ভাহার মধ্যে এগারোটির আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মল্লীসভা গঠন করিয়া- 
ছিল। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা হইল না, কাহারও মত লওয়া হইল না, 
যেন ভারতবষের কোনও প্রাতচ্ঠান অথবা কোনও ব্যন্তির এই লড়াইয়ের 
সঙ্গে কোনও সম্পকই নাই! "জিজ্ঞাসাবাদ না কাঁরয়াই ভারতবর্ষকে যৃধ্য- 
মান দেশগুলির অন্তভূন্ত কারয়া লওয়া হইল! কংগ্রেস কামাটও অত্যন্ত 
ক্ষুৰধ ছিল। ভারতবর্ষের অন্য লোকেরাও ইহা পছন্দ ক'রতোছল না। এ 
অবস্থায় যতক্ষণ তাহার উদ্দেশ্য স্পম্ট না হয়, কাহারও জন্য কিছ করা 
সম্ভবও "ছল না, উচিতও ছিল না। লর্ড লিনলিথগো পরে এই কারণে 

লোকদের সঙ্গে মতামতের কথা বলিতে থাকেন। তিন দেশের রাজনৈতিক 
প্রীতত্ঠানগৃলি সন্তুষ্ট রাখবার জনা এই প্রকার ববস্থাও রাখিয়া ছলেন 
যে তিনি (ভাইসরয়) তাঁহার এক'জাকউাটভ কাউনাস,লর সদস্য সংখা 
বাড়াইয়া দিবেন, আর তাহাতে ভান্ুভবাসীর সংখ্যা বোঁশ রাখবেন, কিন্তু 
সঞ্থে সঙ্গে দূঢুভাবে জানাইরা দেন যে তাঁহার নূতন ও পুরাতন সদস্যদের 
মধ্যে অধিকারের কোনও পারবর্তন হইবে না। তাঁহার মতে এসব সদস্য 
আপনাপন বভাগের সরদার মাত্র, ইণহাত্দর কোনও স্বতল্ল আঁধকার নাই, 
কাউনাসলের আঁধবেশন তো হয় শুধু সদস[দের পরস্পরের বিভাগের 
কারকিলাপের সং্গ পরিচিত করাইবার জন্য, এখানে কোনও কোনও 

বিষয়ের উপর তাঁহারা শুধু আলোচনা কাঁরতে পারেন, কিন্তু সকল্প 
গুরুতর প্রশ্নের সমাধানের ভার পরিণাম ভাইসরয়ের উপরই আছে, 
তাঁহারই অধিকারও বটে_ লড়াইয়ের সময়ে তান কোনও বিধানের পাঁর- 
বর্তন করার সম্ভাবনা দেখেন না, আর তাই বালয়া যাহা কছ্ হইতে 
পারত তাহা ১৯৩৫-এর বিধানের ভিতরই হইতে পারিত। 

কংগ্রেসের দাবি ছিল দূইটি। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে লড়াইয়ের 
উদ্দেশ্য স্পম্ট করিয়া ধরা হউক: আর সেই সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার 
বিষয়ে ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধাতিকে স্পত্টভাবে স্বাধীনতার রূপ দেওয়া হউক 
এবং সঙ্গে সঙ্গে আবলম্বে ভারতবর্ষের প্রতানীধদের শাসন সম্পর্কে এমন 
অধিকার দেওয়া হউক যাহার দ্বারা তাঁহারা সত্য সতাই ভারতের ইচ্ছান্- 
সারে এখানে ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং যুদ্ধেও প্রকৃত সাহাযা কাঁরতে 
পারেন। ভাঁবষাতের ঘোষণার গুরুত্ব কিছুটা কম কাঁরয়াও দেওয়া যাইতে 
পারে, কিন্তু যতক্ষণ অবিলম্বে অধিকার না পাওয়া ঘায় ততক্ষণ যুদ্ধে 
জনসাধারণ আগ্রহ দেখাইবে না, মন হইতে সাহায্যও কারতে পারবে না। 
তখন হইতে আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের নীতি কখনও যুদ্ধে বাধা দেওয়ার 
নয়। কংগ্রেস বৃটিশ সাম্রাজযবাদকেও জগতের হিতকর বলিয়া মনে কাঁরত 
না। অন্ততঃ পূর্ববতা বিশ-পণচশ বংসর ধাঁরয়া কখনও মনে করে নাই। 
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সে আশায় ছিল এবং আশায় আছে, সাম্রাজ্যবাদের পারব প্রকৃত প্রজা- 
তন্্বাদ আঁসবে। সে চাহতেছিল যে '্রিটশ সাম্রাজ/বাদ পাঁরবাঁতিত 
হইয়া প্রকৃত প্রজাতন্্বাদের রূপ ধারণ করিবে। যে-সকল দেশ ও উপানি- 
বেশ এই সাম্রাজ্যবাদের যন্তের নীচে নিম্পোষত হইয়া যাইতেছে, তাহাদের 
মধ্যে ভারতই .হইল প্রধান, এবং স্বভাবতই এখানকার রাষ্দ্রীয় প্রাতজ্ঠান 
এই উদ্দেশ্য দ্ধ করা নিজের কত'ব্য বাঁয়া মনে করে। ইংরেজও এই 
উদ্দেশ্যের নিন্দা করে না। সেও ইহাদের স্বাধীনতাকে নিজের লক্ষ্য বাঁলয়া 
স্বীকার করে। সে শুধ্; বলে যে ভারতবর্ষ এবং তাহার আঁধকৃত অনান্য 
দেশ ইহার উপযুন্ত নয়। এজনা ইংরেজ ম:ন করে যে যোগ্যতা অর্জন 
করা অবাঁধ তাহাদের শাসনভার নিজের হাতে রাখা তাহার কতব্য। আমরা 
ভারতবাসী এ-কথা স্বীকার কাঁর.ত প্রস্তুত নই, আর ইহাই হুইুল আমাদের 
মতভেদ ও .সংঘষের কারণ। লড়াইয়ের আরম্ভে প্রজাতদ্বের গদবন্ধে 
লম্বা চওড়া কথা শোনা িয়াছল, কংগ্রেস একটা প্রশ্ন কাঁরয়া এই প্রচারের 
অন্তঃসারশন্যতা প্রমাণ ক'ররা 'দল। প্রশ্ন তো এই মান্র বে এই গ্রজা- 
তন্ত্র কি ভারতের জন্যও হইবে_ এশিয়া ও আফ্রিকার পদদলিত জাঁওদের 
জন্যও হইবে-না শুধ্ ইংরেজ ও ইউ.রাপের আধবাসদের জনই হইবে 
_যাঁদ এাঁশয়া ও আঁফ্রকার লোকদের জন্যও হয় তবে খোলাখুিভাবে, 
সপন্ট ভাষায় সে-কথা বলা হউক, আর .এখনই ঘথাসাধ্য অধকার সমর্পণ 
কারয়া খোলাখুঁলভাবে সকলকে আশ্বস্ত করা হউক। 

১৯৩৯-এর নভেম্বর হইতে ১৯৪২৯ পর্য্তি এই প্রশ্নের সন্ভোষ- 
জনক উত্তর কংগ্রেস ও ভারতবর্ষ পায় নাই। শ.ব্দর আড়ম্বরে প্রথমে 
আসল কথা ল.কাইবার চৈম্টা করা হ্ইয়াঁছিল। এই কথাটা ছিল 'ব্রাটশ 
সাম্্রাজ্যকে অক্ষত রাখবার। যেমন যেমন সময় যাইতে লাগিল. কথাটা 
আরও পাঁরজ্কার হইল। সে-সময়ে লর্ড লিনালথগো হাজার চেল্টা কাঁরয়া- 
ছিলেন, কিন্তু কোনও রাজনোতিক দল তাঁহার প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হয় নাই। 
তবে মূসালম লীগকে খুশী করিবার জন্য তান কিছাাদন পরে ঘোষণা 
করিয়া দিয়াছিলেন যে ১৯৩৫-এর বিধান লইয়া যুদ্ধের পর নূতন কারয়া 
আলোচনা করা যাইবে। সেই 1বধানের প্রবল বিরোধিতা কাঁরয়াছল 
কংগ্েস, আর নরম দলের 'কয়দংশ ছাড়া কোনও রাজনোৌতিক দল তাহার 
অনযায়ী কাজ করিবে বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করে নাই। এই কারণে, 
যুদ্ধের পরে উহা এক প্রকার আমূল সংশোধিত ও পাঁরবার্তিত কারবার 
প্রীতিশ্রুতি দিয়া তিনি শুধু মুসলিম লীগ নয় হয়তো অন্দেরও সন্তুষ্ট 
করিবার চেন্টা কারয়াছলেন। কিন্তু এমনটা বোঝা যাইতেছিল না; কারণ 
তাঁহার তখনকার ও পরবতর্ট কাজকর্ম হইতে একমান্র উদ্দেশ্যই সূচিত 
হয়। তিনি চাঁহতোছলেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অন্য এক প্রাতষ্ঠান দাঁড় 
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করাইতে, আর এঁদকে ভারতবর্ষকে বালতেছিলেন যে যত দিন এই দুই 
প্রাতষ্ঠান মিলিত দাঁব উপাঁস্থত করিতে না পারে, তত দন আমরা কোন 
িছু কাঁরতে বাধ্য নাহ, আবার ওদকে দ্ীনয়াংকও বাঁলতে পারেন যে 
ইংরেজ তো আঁধকার দতে প্রস্তুত, 1কন্তু ভারতবর্ষের লোকেরা এতই 
অপদার্থ ষে তাহারা নজেদের মধ্যে ঈমলনই ঘটাইতে পারে না, এইজন্য 
সেখানে 'ররাটশ সরকারের আঁধকার অক্ষঃপ্ন রাখা আবশ্যক ও আঁনবার্থ। 

এ-বিষয়ে লর্ড 'ালনালথগো তাঁহার সময়ে অনেকখাঁন সফলও হইয়া- 
ছিলেন। সে-সময়ে এই সব দেখা সাক্ষাতের ফল এই দাঁড়াইল যে 'ব্রাটশ 
সরকারের নিকট হইতে "আমরা কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাইলাম না। 
[তিনি গভনমেন্টের দিক হইতে যে ঘোষণা বাঁহর কারয়াছলেন তাহার 
বিষ-য় আমাদের পাঁরিম্কার বালয়া দিতে হইল যে ভাহাতে আমরা সন্তুষ্ট 
নাহ। 

ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমাদগকে ইহাও 'স্থর কারতে 
হইল যে কংগ্রেসের সদস্যেরা মল্ধীসভায় থাঁকতে পারে না, আর প্রদেশেও 
শাসনভার নিজেরা লইতে পারে না। এই শনর্ধারণ অনেক আলাপ- 
আলোচনার পরই ওয়াঁক্ং কাঁমাট ও 'নাখল-ভারত কংগ্রেস কাঁমটি 'স্থর 
করেন। কংগ্রেসের ভিতর এমন অনেকে ছিলেন যাহারা এই নীতি পছন্দ 
কারভেন না। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল যে, অল্প-াবস্তর যে-আধকার আমরা 
পাইয়াছ তাহা ছাঁড়য়া দেওয়া উাঁচত নয়। তাঁহারা ইহাও ভাবয়াছলেন 
যে ?নজেদের হাতে এই সব আঁধকার রাঁখয়া আমরা দেশের আধিক সেবা 
কারতে পারব, যুদ্ধ হইতে আমাদের যে-ক্ষতি হইতে পারে তাহা হইতে 
বাঁচতে অথবা যুদ্ধ হইতে আমাদের যে-লাভ হইতে পারে তাহা পাই ত-_ 
উভয় ক্ষেত্রেই আঁধকার রাঁখয়াই আমরা আধক অগ্রসর হইতে পাঁর। 

[কিন্তু ইস্হাদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। আঁধকাংশের মত ছিল এই যে, 
যুদ্ধ যতই ভীষণ হইতে ভীষণতর অবস্থায় উঠিবে প্রদেশগুলির আঁধকার 
কেন্দ্রীয় সরকার ততই 'িনজের হাতে লই/'ত থাকবে; মন্ত্রীসভা নিজের 
নিজের প্রদেশে কিছু কাজ কারবার আঁধকার তো রাখতে পারিবে না, 
কিন্তু ঘাহা কিছ নম্ট হইবে তাহার জবাবাঁদীহি তাহাদেরই করিতে হইবে 
কেন্দ্রীয় সরকারে ভারতীয়দের কোনও আঁধকার নাই বাঁলয়া সেখানে যে 
কোনও ভারতীয় সদস্য ভাইসরয়ের সঙ্গে কাজ করবে তাহারই, যুদ্ধমন্ত্রী 
ও ভাইসরয়ের হাঁ'তে “হাঁ” মেলানো ছাড়া আর কিছ কারবার থাঁকবে না, 
চাঁহলেও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার কোনও বশেষ সাহায্য কাঁরতে পারবে 
না। যুদ্ধের জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে পরা সাহায্যের আশা করা 
হইবে। জনসাধারণ তো খুশি হইয়া সাহায্য কারবে না, কারণ তাহাদের 
সামনে ভবিষ্যতের কোনও উজ্জল আশাও নাই বর্তমানে তাহাদের প্রাতি- 
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নাঁধদের কোনও আঁধকারও নাই, তাই 'ব্রাটশ সরকারের আদেশ মতো 
সাহায্য কারতে না পাঁরলে মন্ত্রীসভার জনসাধারণের উপর খানিকটা জোর- 
জবরদাঁস্তও কাঁরতে হইতে পারে, যাহা কোনও প্রকৃত লোকাহতব্রতী 
প্রাতষ্ঠান এ-অবস্থায় কারবে না; এজন্য কংগ্রেসী মল্লীসভাও এরূপ 
করিতে অসমর্থ হইবে ব্রিটিশ গভরন্নমেন্টকেও লড়াই কাঁরতেই হইবে, 
আর তাহার সাহায্য খ্বাশতেই হউক আর জবরদাঁস্ততেই হউক-_পাওয়াই 
চাই। মন্ত্রীসভার নিকট হইতে এই সাহায্যের আশা সে পোষণ কারবে এবং 

আশা পূর্ণ না হইলে ক্ষোভ হওয়া স্বাভাঁবক- সুতরাং যাঁদ আমরা শু্ক 
জবাবাঁদাহর ভার না গ্রহণ কার, তাহা হইলেই ভাল হয়, নতুবা জনসাধারণ 
ও 'ব্রাটশ সরকার উভয়েরই লাথজ্তা আমাদের খাই,ত হইবে, আর তাহা 
যাঁদ সহ্য কারতে না হয় তবে উভয়ের অন্ততঃ ধমক তো খাইতে হইবে 
বশেষত এই অবস্থায় খন আমরা কংগ্রেসের সভ্যেরা যে-অবস্থা বর্তমান 
এবং যাহা ঘ্দ্ধের জন্য আরও জাঁটল হইবে, তাহা সামলাইবার শান্ত হইতে 
বাণ্ঠত হইতেছি; আর যাঁদ কেহ ভাঁবয়া থাকেন যে ব্রিটিশ গভরনমেন্ট 
সত্যই ভারতবর্ষের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিতে ও তাহাকে স্বাধীন 
কাঁরতে চাহে তাহা হইলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে তাহার আচরণ 
হইতেই, আর যাঁদ 'ব্রাটশ গভর্নমেন্ট তাহা না চায়-তবে কংগ্রেসের সায়া 
যাওয়াই উচিত হইবে। 

ওয়ার্কং কাঁমাট ও 'নাঁখল ভারতীয়, কংগ্রেস কমাট স্থির কাঁরয়া- 
ছিলেন যে কংগ্রেসের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পাইলে তাঁহারা 
কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ কাঁরয়া সরিয়া যাইবার জন্য ?নদেশশ দবেন। 
ওয়াধয় 'নাখল-ভারত কংগ্রেস কাঁমিটির আঁধবেশন হইল । সে-কমিটি 
এই ব্যাপারের মীমাংসা কাঁরতে, ও প্রয়োজন হইলে মন্বীসভাকে পদত্যাগ 
কাঁরতে আদেশ করার আঁধকার ওয়ার্কং কমিটিকে দিলেন। যখন ভাইস- 
রয়ের সঙ্গে কথাবাতাঁ ও গভর্নমেন্টের ঘোষণা হইতে ওয়ার্কং কাঁমাটি 
সন্তুষ্ট হইল না, তখন উহা কংগ্রেসী মন্ত্ীসভাকে রেশ দল যে নিজ 
শনজ প্রদেশের আইন-সভায় দেশের দাঁব যেন তাঁহারা সমর্থন করাইয়া 
লন এবং তাহার পর পদত্যাগ করেন। তাঁহারা সেইরূপই কাঁরলেন। 
১৯৩১৯-এর নভেম্বরে সমস্ত প্র-দশের মন্নসভা ভাঙ্গয়া গেল। কংগ্রেসের 
ভোটাধিক্য এত ছিল যে অন্য কেহ মন্ত্রীসভা গঠন করিতে পারত না; 
কারণ গঠন করা মান্র তাহার উপর অনাস্থার প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে 
পাঁরত। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো গভর্নর ও ভাইসরয় ইহাই পছন্দ করিতেন যে 
এ-প্রকারের মন্ত্রীসভার পাঁরবতে” (যাহারা মাঝে মাঝে মৃদু গুঞজজনই কাঁরতে 
পাঁরিত) কোনও মন্তী না থাকাই তাঁহাদের পক্ষে ভাল-তাহা হইলে তাঁহাদের 
ইচ্ছামত কাজ কারবার পুরা সুযোগ থাকিবে । এইজন্য তাঁহারাও এ সকল 
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প্রদেশে বিধানের ৯৩ ধারা সনভার নিজের হাতেই তুলিয়া 
লইলেন। এখন শুধু কাজ চালাইবার জন্যই নয়, নূতন আইন প্রণয়ন কাঁর- 
বার ও পুরাতন আইন বদলাইবার বা রদ করিবারও পূর্ণ আঁধকার গভর্নরের 
হাতে আসিল। যুদ্ধ আর্ত হইতেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ১৯৩৫-এর বিধান 
এক দিন সংশোধন কাঁরয়া লইলেন যাহার ফলে ভাইসরয় ইচ্ছা কাঁরলেই 
প্রদেশের গভর্নমেন্টের অধিকার নিজের হাতে লইতে পারেন অথবা উহাদের 
দিয়া নজের আজ্ঞা পালন করাইতে পারেন। যুদ্ধের খারাপ অবস্থার 
অজুহাতে এরুপ করা হইল, 'কন্তু উদ্দেশ্য স্পন্ট বুঝা গেল, আর মন্ত্রী- 
সভা পদতাগ কারলে তাহার পথ তো আরও পাঁরচ্কার হইয়া গেল। 

কেহ কেহ আজও জোর কাঁরয়া বলেন যে যাঁদ মন্ত্রীসভাগলি পদত্যাগ 
না কারত, নিজের নিজের স্থানে শস্ত হইয়া বাঁসত, তাহা হইলে 'বাভন্ন 
প্রদেশে যুদ্ধের নামে যে-সব বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচার হইয়াছিল তাহা হইতে 
পারত না। যাঁহারা এই ধরনের কথা বলেন তাঁহারা বিধানের সংশোধক 
ধারাঁট ভুলিয়া যান এবং ইহাও ভূঁলয়া যান যে, যে-প্রদেশে মন্দীসভা 
স্থায়ী হইয়া রাহল সেখানেও কেন্দ্রীয় সরকারের গণ্ডগোল চলিয়াছে_ 
'বাংলা দেশের মন্ত্রীসভা ইহার জাগ্রত প্রমাণ। সেখানে মল্তীসভা গাঁড়তে 
ও ভাঙ্গতে গভর্নর সম্পূর্ণভাবে হস্তক্ষেপ কাঁরয়াছে। সেখানকার 
সাধারণ লোকেরা লাখে লাখে হা অন্ন হা অন্ন করিয়া মারা গিয়াছে, যে- 
সকল কারণে সেখানকার ভীষণ দূভিক্ষ ঘাঁটল সেগুলও দূর কাঁরতে 
পারে না। দ্যাভক্ষি হইলে কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ না-করা পযন্ত 
জনসাধারণের কোনও প্রকার সাহাঘ্যও কাঁরতে পারে নাই-তথাকাঁথত সকল 
আ'ধকার থাকা সত্তেও না ফজলুল হক সাহেবের না স্যর নাঁজমহদ্দীনের 

মন্ত্রীসভা বাংলাকে এই বিপদ হইতে বাঁচাইতে পারয়াছিল। এই 'হসাবে 
পাঞ্জাব ও পসম্ধুর মল্লীসভার কাজও নিদেষি প্রমাঁণত হইল। কেন্দ্রীয় 
গভননমেন্ট তাহাদের দাবাইয়া তাহাদগ্গকে দয়া দূর্মূল্য চাল ও গম প্রভীতির 

ব্যবসায় করাইয়া ছিল। যখন আমরা প্রাং্রশিক সরকারের অধিকারের কথা 

লইয়া আলোচনা কার তখন আমরা ইহা লইয়া মাথা ঘামাই না যেসে 

সরকার ঠিক পথে চাঁলয়াছে না ভূল পথে। আঁধকার থাকিলে ভুল করি- 

বারও আঁধকার, ঠিক কাঁরবারও আঁধকার। ভূল কাঁরলেই, আঁধকার আছে 

কি না তাহা লইয়া ঠিক সন্ধান চাঁলতে পারে। এমনও হইতে পারে, যে 

সকল বাপারে কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের দাবাইয়া রাখিয়াছল, তাহাতে 

দাবানো ঠিকই হইয়াঁছল এবং তাহারা ভুলই কাঁরতেছিল। ?কন্তু এ-কথায় 

ইহা প্রমাণ না হইয়া পারে না যে প্রাদেশিক সরকারের আঁধকার সীমাবদ্ধ 

এবং যুদ্ধের আডন্যান্সের যৃগে কেন্দ্রীয় সরকার তাহাকে "দয়া যাহা ইচ্ছা 

তাহাই করাইতে পারিত। মনে থাকে যেন, এই মল্নীসভা সর্বদাই ব্রিটিশ 
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সরকারের সাহায্য করিবার দাব করিত এবং সাহায্য কারতও বটে। 
তথাঁপ কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের দমন করিতে সঙ্কোচ ভাব দেখান নাই। 
কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা যাঁদ স্বস্থানে দৃঢ় হইয়া থাকত, আর 'ব্রাটশ সরকারের 
সাহত কংগ্রেসের বোঝাপড়া সন্তোষজনক না হইত- যাহা হইতে পাঁরিল 

না-তাহা হইলে ইহাতে একটুও সন্দেহের অবসর নাই যে তাহাদের এমন 
অনেক কাজ কাঁর.ত বাধ্য করা হইত, যাহা না কংগ্রেস না তাহারা নিজেরা 
পছন্দ করিত। বাধ্য হইয়া তাহাদের অল্প কয় ?দনের মধ্যে পদত্যাগ 
কাঁরতে হইত এবং তাহা না হইলে গভর্নরের সুরে সুর' মিলাইয়া ?নজের 
চন্তা ও মতবাদের বিরুদ্ধে হুকুম তামিল করিতেই হইত। 

এর্প 1স্থর করার প্রায় পাঁচ বংসর পরে ঘখন এই' সব পখীন্ত লেখা 
হইতেছে, তখন এ সকল ঘটনা ও ব্রিটিশ নী'তর 'দগ্দর্শন কাঁরয়া আমরা 
একই সদ্ধান্তে আসিয়া পেশীছিতে পারি-তাহা হইল এই যে, ইংলন্ড 
সাম্রাজ্যবাদের জন্য যুদ্ধ কাঁরতেছে তা অন্যে যাহাই বুঝক না কেন। 
চাঁ্টলের ভাষায় তাহার উদ্দেশ্য হইল এই যে, “তাহার যাহা আছ 
তাহা জের হাতের মৃঠায় রাখা ।' শুধু তাহাই নয়, 'ব্রাটশ সাম্রাজ্য 
যাঁদ জামানীকে হারাইয়া নিশ্কণ্টক, একচ্ছত্র ও আঁধক প্রবল কারয়া তুলতে 
না পারা যায়, তাহা হইলে অন্তত তাহার 'ানজের স্থান ইউরোপ, এঁশয়া 
ও আঁফ্রকায় পূর্ববৎ স্থায়ী রাখতে হইবে। এ অবস্থায় ভারতের জন্য 
কতদূর আশা মনে পোষণ করা যায়? কংগ্রেসের মনে যে-আশঙকা ১৯৩৯ 
সালে ছল, পরবতর্ঁ সকল ঘটনা ও 'ব্রাটশ রাজনীতিজ্ঞদের শব্দজাল-_ 
বিশেষ কাঁরয়া চার্চল-এমেরর কৌশল পদবিন্যাসেস্পন্টরূপে গলা 
ফাটাইয়া সমর্থন করিয়াছে। এইজন্য, আম এ সময়েও বুঝিয়াছলাম, 
আজ তো সে ধারণা আরও দৃঢ় হইয়া গিয়াছে ষে, আমরা মন্ত্রীসভায় 
থাঁকয়া দেশের হিতসাধনে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিলাম- আমরা স্বদেশের পক্ষে 
শুধু অনথের সাধনই করিতে পারতাম । 

এই সব ধারণা সত্তেও আম বালতে পারি না যে সে-সময়ে আম 
ইংলশ্ডের পরাজয় হউক ইহা চাঁহতাম। যে কারণেই হউক, জার্মানীর 
জয় পছন্দ হইত না। সে চেকোস্লোভাকয়ার উপর অত্যাচার করিয়াঁছল, 
আর অত্যাচার কাঁরয়াঁছল এই কারণে যে চেকোস্লোভাকয়া তাহার তুলনায় 
দুর্বল ছিল। যখন জামানী এ দেশের উপর চড়াও হইল, তখন অন্য 
লোকেরা কিছ-না-কছ সাঁবধা করিবার লোভ সংবরণ করিতে -পারিল না; 
তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিল হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ড। এইজন্য, যখন 
জামনীী উলটিয়া পোল্যান্ডও আক্ুমণ আরম্ভ করিল তখন মনে এমন 
ভাবও হইল যে ঠিকই কাঁরয়াছে- পোল্যান্ডের বেলায় হইয়াছে যেমন কুকুর 
তেমন মৃগ্র। কিন্তু আবার যখন সে হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক ও 
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নরওয়ের উপরও আক্রমণ করিল তখন আমার মনের উপর ইহার খুব প্রভাব 
পাঁড়ল। মনে হইতে লাগল যে কোনও দুর্বল দেশকেই জার্মনি স্বাধীন 
থাঁকতে 'দবে না। ইংরেজের প্রাত যে অল্পস্বল্প রাগ ছিল তাহা কম 

হইল, এমন মনে হইতে লাগল যে আমাদের 'ব্রাটশকে সাহায্য করা উচিত, 
যাহাতে সে জামনিকে হারাইতে পারে এবং এই অন্যায়ের শান্তকে দমন 
কাঁরতে পারে। এই ভাব এতই প্রবল হইয়া উাঁঠল যে আম এক ক্ষুদ্র 
1ববৃ(তিতে আমার মনোভাব প্রকাশও করিয়া ফোললাম। মনে হয়, অন্য 
অনেক কংগ্রেসের লোকও এই ভাবে ভাবিতে আরম্ভ কারয়়াছিল। আমরা 
ব্রাটশ গভর্নমেণ্টের ভ্রুট ও ভারতের প্রতি তাহার অন্যায়াচরণের কথা 
মনে রাখিয়াও জামনির কাণ্ডকারখানায় এতখানি স্তম্ভিত হইয়া 'গয়া- 
ছিলাম যে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের ব্যাপারটা প্রায় ভূিয়াই গয়াঁছলাম। তাই 
আজ যে অনেক ইংরেজ ও তাঁহাদের সমর্থক বলেন, যে কংগ্রেস ইংলণ্ডকে 
দুর্বল মনে কাঁরয়া পুরাতন শন্রুতার প্রাতশোধ লইতে ও তাহাদের 
বিপদের সময়ে লাভবান হইতে চাঁহয়াছিল, এ-কথা একেবারেই মিথ্যা । 

হাজার হাজার আঁভযোগ সত্তেও, যুদ্ধের আরম্ত হইতে ১৯৪০ সা:লর জুলাই 
পযন্তি- বোম্বাইয়ে তখন 'নাঁখল-ভারত কাঁমাঁটর বৈঠকে কংগ্রেংসর তরফ 

হইতে এ-কথা বলা 'গয়াঁছল যে ঘাঁদ 'ব্রাটশ গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন 
হইবে এ-কথা ঘোষণা করিয়া দেয় আর দেশ শাসনের আঁধকার তখনই "দয়া. 
দেয়, তবে ভারত এঁক্যবদ্ধ হইয়া যুদ্ধে সাহায্য কারবে। প্রায় কোনও কংগ্রেস 
সভ্যের মনে 'ত্রাটশ সরকারের প্রাতি কটুতা ছিল না, তখন পর্যন্ত সকল 
কংগ্রেস সভ্যই ব্রি-টনকে সাহায্য করা 'নজের কর্তব্য বাঁলয়াই স্বীকার 
করিত। তবে কর্তব্য পালনের আঁধকার চাঁহত, যাহা না হইলে জন- 
সাধারণকে উৎসাহত করা সম্ভব ছল না। 

বোম্বাইয়ের এ অধিবেশনের পর, যাহার জন্য গান্ধীজীকে কংগ্রেস 
হইতে 'নজেকে স্বতন্ত্র কাঁরয়া লইতে হইয়াছিল এবং তাঁহাকে পৃথক 
কারয়াও ওয়াকং কমিটি ও নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি যুদ্ধে সক্রিয় 
সাহায্য করিবে বাঁলয়া প্রাতিজ্ঞা কাঁরয়াছল, 'বঁটশ গভনমেন্ট যখন এ 
প্রস্তাব এত শীঘ্র নাকচ কাঁরয়া দিল তখন বহু লোকের মনে ক্ষোভের 
সণ্ণার হইল, আর সে-ক্ষোভ এমেোরি ও চার্চলের কথায় গিন দিন বাঁড়য়াই 
চাঁলল। ইহাতেও সন্দেহ নাই যে যত কম মূল্যে ইংলন্ড তখন বাঁণজ্য 
কাঁরতে পারত হয়তো আর কখনও তাহা পারবে না। অবশ্য সে পশুবলে 
আরও কিছাদন ভারতকে দমনে রাখিতে পারিত, তাহা অন্য কথা। তখন 
যাঁদ একটা বোঝাপড়া হইত তাহা হইলে হয়তো জাপানকে এই যুদ্ধে ঝাঁপ 
দিবার পূর্বে আরও কু ভাবতে হইত। ভারত 'তন মন ধন" 'দিয়া 
সর্বপ্রকারে 'ব্রাটশ সরকারের সঙ্গে আছে, জাপান যাঁদ এ-কথা 'বশ্বাস 
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কারত তবে পুর্ব এশিয়ায় তাহার অতাকিতি আক্লমণ যেমনাঁটি করিয়াছিল 
তেমন করার সাহস হইত না।, যাঁদই হইত, তাহা হইলে কে বাঁলতে পারে 
যে যতখানি সতর্কতা সে লাভ কাঁরয়াছে ততখানই লাভ কাঁরত? ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতারও ব্যবস্থা 
হইয়া যাইত। ব্রহ্মদেশের ব্যবস্থা হইয়া গেলে মালয় ও [সিঙ্গাপুরের যে 
দশা হইয়াছল তাহা আর হইত না। এ-জন্য, আম স্বীকার কার যে 
ব্রিটন তখন যে অদূরদার্শতার পারচয় 'দয়াছিল হয়তো তাহার ইতিহাসে 
একবার ভিন্ন আর কখনও তাহা দেয় নাই। সে-বিষয়ে অবশ্য ১৮শ 
শতাব্দীতে আমোরকায় উপানবেশগুলির দাঁব অগ্রাহ্য কাঁরয়া 'দয়াছল। 
পাঁরণামে ইহাতে তাহার ভাল হয় নাই, যাঁদও পাঁথবীতে তাহা হয়তো 
ভালই হইয়াছিল। আর ইহার পাঁরণামে কে বাঁলতে পারে কি হইবে? 
হইতে পারে, আমেরিকায় যাহা হইয়াছিল তাহার চেয়েও খারাপ হইবে, 
আর জগতের পক্ষে তাহার চেয়েও হিতকর। যাক, এতো গেল ভাবষ্যতের 
কথা, মনে করিয়া রাখার নয়, আর তাহার স্থানও ইহা নয়। এখানে তো 
একথা বলাই যথেষ্ট যে প্রচারের জন্য কং:গ্রসের বিরুদ্ধে যতই বলা হউক, 
সত্যের কাঁন্টপাথরে একথাই স্থির যে কংগ্রেস প্রাতিপদে চেস্টা করিয়াছে 

যাহাতে ভারতকে সম্মানের সাঁহত ও সফলতার সাঁহত আধকার দেওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ব্রাটশ গভর্নমেন্ট ও প্রজাতান্নক দেশগুলির সাহায্য করিবার 
উপযুস্ত কাঁরয়া তোলা হউক, কিন্তু প্রাত পদে পদে শুধু “না” 'না' উত্তরই 
পাইয়াছে। শেষে নিরুপায় হইয়া তাহাকে ১৯৪২-এর আগস্ট-এর সংকল্প 
লঙষ্্রতে হইল, তাহার উল্লেখ পরে করা হইবে। 

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কিছুকাল পর্যন্ত এ-কথা একরূপ আনাশ্চিত 

ছিল যে কংগ্রেসের আঁধবেশন হইবে কি না, এবং হইলে কবে হইবে। 
কংগ্রেসের নিয়ম পুনরায় বদল হইয়া 'গয়াছল, আর স্থির হইয়া ?গয়াঁছল 
যে ডিসেম্বরেই বার্ধক আঁধবেশন হইবে। এ-কথা পাঁরচ্কার হইয়া গেল 
যে এখন ডিসেম্বরে আধবেশন হইবে না। কিন্তু অজ্প দিনের মধ্যেই 
ইহাও পাঁর্কার বোঝা গেল যে আধবেশন করিতেই হইবে । তাই এখন 

স্থির হইল যে মার্চ মাসে বাৎসারক আধবেশন কাঁরতে হইবে । রামগড়ে 
এখন পুনরায় জোর আয়োজন চলিতে লাগিল। আম সেখানে বেশি 
সময় দিতে পার নাই; কারণ 'নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটির ভারও আমার 

উপর ছিল। কিন্তু এখন সেখানে শুধু শ্রীআম্বকাকান্তই 'ছলেন না, 

মন্মসভার পদত্যাগের পর অন্যরাও সেখানে যাওয়ার অবকাশ পাইলেন-_ 
বিশেষ কাঁরয়া, অনগগ্রহবাব্, শ্রীকৃষ্ণবল্পভ সহায় এবং শ্রীরামনারায়ণ সিংহের 
দেশসেন্নাও বেশ অনুভব করা গেল। এই কারণে আমি বহু দূর পর্যন্ত 

নিশ্চিনতও হইয়া গেলাম। 

৪৩ 
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রামগড়ে কাঠ ও বাঁশের কমাঁত ছিল না। মজ.রও যথেষ্ট পাওয়া যাইত। 
সেইজন্য জঙ্গল পাঁরিজ্কার কাঁরয়া সামায়ক ঘর তৈয়াারর কাজ জোর উৎসাহে 
সরু হইয়া গেল। কিন্তু শ্রীরামদাস গুলারি 'অসংস্থ হইয়া পাঁড়লেন। 
তাঁহার সেখানে থাকা অসম্ভব হইয়া পাঁড়ল। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এ সময়ে 
শ্রীরামজীপ্রসাদ বর্মা বলাত হইতে হীঞ্জনীয়ারিং-এর সবেচ্চি পরীক্ষা পাশ 
কাঁরয়া দেশে ফারিয়া আসিলেন। উীঁন বাল্যকাল হইতেই কংগ্রেসের সাহত 
যুস্ত ছিলেন। ১৯৩০ সালে জেলেও 'গয়াছিলেন। সেখানে বেতও খাইতে 
হইয়াছল। লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন বাঁলয়া কলেজের অধ্যক্ষ উহাকে 
পূর্বের কলেজে ভার্ত কারয়া লইলেন। সেখানে বিশেষ কীতিত্বের সাহত 
শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইপ্জনীয়ার হইলেন। কিছাদন এখানে- 
সেখানে কাজ করিয়া ছু পয়সা হাতে হইলে তান আরো বোঁশ জ্ঞান- 
লাভের জন্য 'িলাত যাওয়া স্থির করেন। সেখানে কঠিন পরীক্ষা পাশ 
কাঁরলেন। ঠিক দেশে 'ফারবার সময়টিতে লড়াই বাধিল। কোনমতে 
দেশে 'ফারলেন। পেপীছিয়াই 'কন্তু ইনি রামগড়ের প্রধান হী্জনীয়ারের 
কাজাঁট পাইলেন। সেইজন্য গুলজারবাব্ চলিয়া গেলেও যতটা অস্বাবধা 
হওয়ার কথা ছিল ততটা অস্াবধায় পাঁড়তে হয় নাই। লোকের থাকবার 
জন্য ঘর, প্রকাশ্য আঁধবেশনের জন্য বড় প্যান্ডাল, বিষয় নর্বচিনী ক'মটির 
জন্য ছোট প্যাণ্ডাল, প্রদর্শনীর জন্য পৃথক গৃহ নিমাঁণ কাঁরতে হইল। 
জলের ব্যবস্থা কারতে হইল। আলোর বন্দোবস্ত কাঁরতে হইল। প্রত্যক 
কাজের ভার ভিন্ন ভিন্ন ব্যান্তর উপর দেওয়া ছিল। কিন্তু মণ্ডপ ইত্যাদি 
নিমাঁণের কাজ সম্পূর্ণই হইঞ্জনীয়ারিং বিভাগের উপর আর্পিত ছিল। ঠিক 
সময়ে সন্দরভাবে সব কাজ সম্পন্ন হইল। 

আমরা কংগ্রেসের জন্য যে-জায়গাটুকু বাছয়াছলাম, সেখানে ছোটমোট 
দুই-একটা কুয়া তো অবশ্য ছিল, কিন্তু যত লোক আসিবে তাহার শতকরা 
এক ভাগের জন্যও পুরা জল 'দবার সাধ্য ছিল না। জায়গাটি ছিল 

সেই দামোদর যাহা বান আসিল ভীষণ রূপ ধারণ করে আর বিহার হইতে 
বাহির হইয়া বাংলায়, বিশেষ করিয়া বর্ধমান জেলায়, সমূহ বিপদ ও 
সংকটের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। রামগড়ে শীত ও গ্রীত্মকালে এক ক্ষীণধারা 
'দিয়াই-লোকে যাহা কাপড় না 'ভিজাইয়াই পার হইতে পারে-সে নিজের 
আঁস্তত্ব জাগাইয়া রাখে। কিন্তু যাঁদও উপরের ধারা ক্ষীণ ও মৃদু, তথাপি 
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বাঁলর নীচে জল থাকে যথেম্ট মান্রায়। যাঁদ জল বাহর কারবার ও রোধ 
করিবার ব্যবস্থা করা যায় তবে সে-স্রোত অটুট হয়। এইজন্য স্থির করা 

গিয়্াছল যে নদী হইতেই জল বাঁহর কারবার ব্যবস্থা কাঁরতে হইবে। 
কয়া দিয়াও হয়তো হইতে পারত, 'কল্তু পাথুরে পাহাড়ে জাঁম বাঁলয়া 
ইহা 'স্থর করা কঠিন ছিল যে কোথায় কয়া খোঁড়া যায়, কোথায় বা 
খংড়িলে তাহাতে যথেষ্ট জল পাওয়া যাইবে । নদীতে কুয়া খোঁড়া সহজ ছিল, 
জলও একট; খধাঁড়লেই পাওয়া যাইত। তাই নদীতে কয়া খাঁড়য়া তাহাতে 
পাম্প লাগানো হইল। জল পাঁরচ্কার করার জন্য বড় বড় পাকা ট্যাঙ্ক 
তোর করা হইল, তাহাতে একবারে এক লক্ষ লোকের জন্য দুই-তিন 'দিন 
কুলাইবার মতো যথেষ্ট পারমাণ জল ধরে। সমস্ত নগরে পাইপ লাগাইয়া জল 
পেশছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। ইহার জন্য গয়া ও ভাগলপুর 'মিউ- 
নিসিপ্যালিটির জলকলের বিশেষজ্ঞ ইীঞ্জনীয়ারেরা অনেক পাঁরশ্রম কায়া- 
ছিলেন। জলের ব্যবস্থা ঠিক ঠিক হইয়া গেল, তবে উহাতে শুধু একটা 
ব্রট থাঁকল। কয়া ছিল নদীতে, আর হঠাৎ নদীতে জল আঁসলে কয়া 
ও পাম্প দুই-ই বিকল হইয়া পাঁড়তে পাঁরত। কিন্তু একথা কে জানিত 
যে মার্চ মাসে এতখান বর্ষা হইবে যে দামোদরে বান ডাকবে! 

জলের চেষ্টায়, এবং সৌন্দর্য বাড়াইবার চেম্টাতেও বটে, আমরা আর 
একটা ব্যবস্থা কারয়াছলাম। যেখানে কংগ্রেস-নগর বাঁসয়াছিল, তাহার 
নিকট 'দিয়া এক ছোট নদী “হুরহুরী" সেখানেই দামোদরের সঙ্গে মাশয়া- 
ছিল। এই নদী আমরা এক পাকা বাঁধ "দয়া বাঁধয়াছিলাম। ফলে এক 
দিক "দয়া সাঁতার জল, অন্য দিকে বাঁধের উপর দিয়া যে-জল বাহয়া যাইত 
তাহা এক ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের শোভার সহিত যাহারা স্নান করিত তাহাদের 
শোভাও বাড়াইয়া দিত। সঙ্গে সঙ্গে স্নানাথীঁদের এক কৌতূহলের বস্তুও 

হইয়া গিয়াছিল। 
ইচ্ছা তো ছিল যে গ্রামের কংগ্রেসে যতদূর সম্ভব গ্রামের জিনিসই 

ব্যবহার করা হইবে; কিন্তু তাহা হইতে পারিল না। সর্বপ্রথমে জলক-লর 
দ্বারাই ইহার ব্যাতিক্রম হইল। এখন থাঁকিল আলোর কথা । তাহার জন্য 
হয় বিজলী বাঁতর নয়তো কিটসনের আলোর ব্যবস্থা কারতে হইত। 
দুইয়ের একটিও গ্রামের বস্তু নয়। তেলের মশাল, প্রভাত "দয়া কাজ 
চালানো কঠিন মনে হইল । আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা কাঁরলাম যে এমন একটা 
বাবস্থা যাঁদ করা যায়। কিন্তু তাহা হইস্ত পারিল না। শেষে বিজলী 
বাতির শরণ লইতেই হইল। এ-িষয়ে হঠাৎ একটা সুবিধাও বিনা চেষ্টায় 
পাওয়া গেল। গয়া কটন 'মিলস্-এর মাঁলকেরা ঠিক এই সময়ে নূতন 

ইঞ্জিন, ডাইনামো প্রভাতি আনাইয়াছিল। তাঁহারা এঁগ্যালর বাঁধা-ছাঁদা ও 
বোঝাই করা পার্শেল গয়াতে না খুলিয়া নিজেদের হীঞ্জনীয়রের সঙ্গে 
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সোজাস্মজি রামগড়ে পাঠাইয়া দদিলেন। কাজ সহজ হইল। বিজলী 
লাগানো গেল। 

প্রদর্শনীর কাজ ছল কান; দান ভারত জান বা একত্ু 
করিতে হইত। চরখা-সংঘের মন্ত্রী শ্রীলক্ষঘ্ীনারায়ণ ইহার ভার গ্রহণ 
কারলেন। তান 'নাঁখল ভারত চরখা ও গ্রামোদ্যোগ সংঘের সাহায্যে 
চমৎকার আয়োজন কারয়াছলেন। অবশ্য তান তন্ত্র দক দিয়া 
প্রদর্শনীর সীমানার ভিতর বিজলী বাতি আনতে দেন নাই; কারণ 
প্রদর্শনীর নির্ভর ছিল শুধু গ্রামোদ্যোগের উপরই । 

কয়েকজন বন্ধুর মত ছল যে আগন্তুক প্রাতানাঁধদের জন্য বিহারের 
এক ইতিহাস 'হিন্দীতে প্রস্তুত কাঁরয়া দেওয়া যাক। কথাটা আমার ভাল 
লাগল। ব্রিপুরীতেও এই প্রকারের ইতিহাস তৈয়ার করা হইয়াছিল। 

বিহারের ইতিহাস গৌরবপূর্ণ। এই কার্ষের ভার শ্রীজয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারকে 
দেওয়া গেল। উহা ছাঁপবার ভার লাহোঁরয়া সরাইয়ের শ্রীরামলোচন শমা 
বিহারী লইলেন। ইতিহাস ছাপা হইয়া প্রস্তুত -হইল। কিন্তু যতদুর 
জানিতে পারিয়াছিলাম, উহা বেশি বিক্রয় হয় নাই। তাহা হইলেও একটা 
জানস তো হইয়া রাহল। 

বহারে কয়েকজন সাহসী "চন্রকর প্রস্তুত ছিলেন। সকলেরই ইচ্ছা 
হইল, আমারও মনে হইল যে বিহারের ইতিহাসের কিছ কিছু গৌরবপূর্ণ 
ঘটনা চিত্র দ্বারা িন্রত কারয়া দেখানো হউক। এই কার্যে বয়োবৃদ্ধ 
সদ্ধহস্ত কলাকৃৎ বাবু ঈশ্বরীপ্রসাদ বমরি নেতৃত্বে সফল হওয়া গেল। 
[তান কাঁলকাতা আর্ট স্কুলের ভাইস প্রীন্সপাল 'ছলেন। এখন তান 
সেখান হইতে পেনসন লইয়া জন্মভূমি পাটনাতে বাস করিতেছিলেন। 
তিনি অনেকগ্ঁল সুন্দর মৌলিক "চন্র প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শনীতে রাখিয়া 
ছিলেন, সেগ্যালর প্রাতালাঁপ পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হইল, তাহাতে 
চান্তত বিষয়গ্ীলর এীতহাসিক বিবরণ দেওয়া হইল। পুস্তকখাঁন 
জনাপ্রয় হইল। লোকে চিন্রগুলি খুব আগ্রহের সঙ্গে দোঁখল। 

কংগ্রেসের আয়োজন. যেমন হইয়া থাকে, প্রশস্ত পাঁরসরেই করা হইয়া- 
গছল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি 
নর্বাচিত হইংলন-প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে বাল এইজন্য যে. শ্ত্রীমানবেন্দ্রনাথ 
রায়ও (এম. এন্. রায়) প্রার্থা ছিলেন, 'িন্তু তিনি অতি অল্প ভোটই 
পাইয়াছিলেন। বিপুল সংখ্যক ভোট মৌলানার পক্ষে ছল। 

কংগ্রেস আঁধবেশনের ছু পূর্বেই পাটনায় ওয়ার্কং কমাটর বৈঠক 
ডাকা হইয়াছল। এ বৈঠক এইজন্য ডাকা হয় যে কংগ্রেসে উপাঁস্থত করার 
জন্য কিছ কিছ: প্রস্তা"বর মুসাবিদা প্রথম হইতে তৈয়ার করা হয় যাহাতে 
ঠক কংগ্রেসের সময় এ-ব্যাপারে তাড়াহূড়া না কাঁরতে হয়। এই বৈঠকের 



রামগড় কংগ্রেসের আঁধবেশন ৬৭৭ 

পরেই আম রামগড় রওনা হইয়া গেলাম। আমাকে অভ্যর্থনা-সামাতর 
সভাপতি 'নর্বাচত করা হইয়াছল। তাহাও 'কছু অদ্ভুত ধরনে হইয়া 
গেল। অভ্যর্থনা-সামাতির সভ্যেরা বুঁঝয়াছিল যে সভাপ'ত নবচিনের জন্য 
কয়েকটা নাম পেশ করা যায়। লোকেদের নিকট কথাটা ভাল লাগে নাই। 
কারণ তাহারা ইহা লইয়া মতভেদ প্রদর্শন কাঁরতে চাহে নাই। কোনও 
ব্যান্ত বিশেষের নামে কিছু বলা উাঁচত নয়, তাই আম নাম দই না। এরুপ 
মতভেদে ভয় পাওয়া উচিত নয়-বশেষ কারয়া যখন অভ্যর্থনা-সামাতর 
সভাপাঁতর আঁধকার শুধু অভ্যর্থনা ও ব্যবস্থা লইঘ়া। কংগ্রেসের নী'তর 
সঙ্গে, অভ্যর্থনা-সামাতর সভাপাঁত হিসাবে, তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। 
তাহা হইলেও কোনও কোনও লোকের মতে এই হইল যে, আম এই পদ 
গ্রহণ কাঁরলে মতভেদ হইবে না। বাধ্য হইয়া আমাকে গ্রহণ কারতে হইল। 
যাহা হউক, আম পাটনা হইতে মোটরযোগে যাত্রা কাঁরলাম। পথে নালন্দায় 
থাঁমিলাম। সেখানকার খনন কার্য হইতে প্রাপ্ত বাঁড়ঘর ও িউাঁজয়মে 
সংগৃহীত বস্তুগুলি দোখবার সুযোগ পাইলাম। দুঃখ ও লঙ্জার সাহত 
বালতে হইতেছে যে নালন্দা ঘাঁদও পাটনা জেলারই অন্তর্গত. যে-পাটনা 
জেলায় আম বাস কারতাম, তথাঁপ হাতপূর্কে কখনও এ সব ঘর-বাঁড় ও 
সামগ্রী আমি দোখ নাই। আমি এ-সব দেখয়া শুধু যে আশ্চর্য হইলাম 
তাহা নহে, বিহারের অতীত গোৌরব্রে প্রাত শ্রদ্ধা আরও বাঁড়য়া গেল। 
নালন্দা হইতে £কছ্ অগ্রসর হইয়া রজৌলা, ডাকবাংলোয় আম দুই দিন 
থাঁকয়া গেলাম। সেখানে থাকবার দুইটি কারণ ছিল-একে তো খানিকটা 
বিশ্রাম করার প্রয়োজন ছিল, আর অভ্যর্থনার বন্তুতা প্রস্তুত কারবার ছিল। 
নিজের পছন্দ মত ভাল জায়গাও পাইয়া গেলাম। সামান্য একট দূরেই 
জঙ্গল ও পাহাড় এ স্থানের সৌন্দর্য বাড়াইয়া য়াছিল। আমাদের বন্ধু 
ও পুরাতন কংগ্রেসকর্মী শ্রীগৌরীশঙ্কর শরণ সিংহের বাঁড় এ গ্রামে। 
তাই বিনা কম্টে ও ?ীবনা চিন্তায় সেখানে নির্জনে থাকিয়া বন্তৃতা লেখার 
সুবিধা হইল। বন্তৃতায় আমি বিহারের ইতিহাসের কথারই 'দিগদর্শন 
করিয়াছিলাম। চলতি প্রশ্ন ও সমস্যা বুঝাইয়া দিতে অথবা সে-সব বিষয়ে 

রামগড়ে পেপাছিয়া আয়োজনে যাহা কিছ অভাব ছিল তাহা পূরণ 
কাঁরতেই রাত-দিন কাঁটিল। মহাতআজশী ঠিক সময়ে আসিয়া পেশছিলেন। 

তাঁহার প্রদর্শনী উদ-ঘাটন কারবার কথা 'ছিল। তাই 'তাঁন ছু পূর্বেই 
আঁসিলেন। তাঁহার পেশীছবার এক দিন পর্বে খুব বান্টি হইল। ঝড়ও 
আ'সল। প্রদর্শনীর কাজে কিছ? বাধা পাঁড়ল। কিন্তু একট; সামলাইয়া 
লইলাম। মহাত্মাজী ঠিক সময়ে প্রদর্শনী উদঘাটন করিলেন। আশা করা 
গগয়াছল ষে এখন এই বর্ধার পরে আকাশ পাঁরজ্কার থাকবে এবং ঝড়- 
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বাদল যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে । কিন্তু যাহা ঘঁটবার ছিল, তাহা 
ছিল অন্যর্প। 

হূড়াহদাঁড় ও দামোদরের তীরে নেতাদের জন্য কুটির প্রস্তুত ছিল। 
তাহাদের একটি মহাত্মাজী ও অন্যগ্াীলতে সভাপাঁতি মশাই ও অন্যান্য 
কুটিরে অন্যান্য লোক থাকিবেন বালিয়া জানা গিয়াছল। কুটিরগুল খুব 
ভালভাবে ও সুন্দরভাবে 'নর্মিত হইয়াছিল। বাঁশের চাটাই-এর দেওয়াল, 
হোগলার ছাউনী আর শালগাছের থাম__এইভাবে সমস্ত কুটির 'নমাঁণ করা 
গিয়াছল। তাহাতে লোক থাকবার জন্যই হউক বা প্রদর্শনীর জন্যই 
হউক অথবা কমিটির আঁধবেশনের জন্যই হউক। মাঝখানে আতিশয় প্রশস্ত 
রাস্তা বানানো হইয়াঁছল। মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনমত সরু সরু রাস্তা 
তৈয়ারী করা হইয়াছল। 

জায়গাঁট ছল পাটনা-রাঁচীর বড় রাস্তার উপরেই । এ বড় রাস্তায় 
দামোদর নদের উপরে এক প্রকাণ্ড সেতু নির্মিত হইয়াছে। সেতু ও রাস্তার 
জন্য নগরের শোভা খুবই চোখে পাঁড়ত। রাস্তা বরাবর চলিয়া গিয়াছে। 
এ সময় তো আরো বেশি লোকে চলাচল করিত। এখানে রেলের দুহীট 
স্টেশন-এক হইল শহর হইতে আধ মাইল দক্ষিণে বি. এন. আর-এর 
স্টেশন রামগড়, অন্যটি সেখান হইতে প্রায় চার মাইল উত্তরে ই. আই. আর- 
এর উত্তরে। দুই রেলওয়ের কর্তৃপক্ষই জনসাধারণের সুবিধার জন্য 
স্টেশনে অনেক ব্যবস্থা করিয়াছলেন। মহাত্মাজ রামগড় স্টেশনে নামিয়া- 
ছিলেন আর সভাপাঁতি নামলেন রাঁচী রোড স্টেশনে। প্রকাণ্ড শোভাযান্রা 
করিয়া সভাপতিকে কংগ্রেস নগরে লইয়া যাওয়া হইল। স্বগীয় মজহরউল 
হক সাহেবের নামে নগরের নাম রাখা হইয়াছিল। একটি বিশেষ ফটক 
ছিল স্বগ্ণীয় দীপনারায়ণ 'সংহের নামে। 

যথারীতি 'নাঁখল ভারতাঁয় কংগ্রেস কামিট ও বিষয় নিবর্চনী কাঁমাটর 
আঁধবেশন দুই-তিন দিন পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছল। তাহারা 
ানজেদের কাজ কংগ্রেসের খোলা অধিবেশনের দিন পর্যন্ত প্রায় শেষ করিয়া 
আঁনয়াছল। জনসাধারণ সেখানে একত্র হইয়াছিল। প্যান্ডেল খুব সুন্দর 

তুলিয়াছিল। আমাদের তো কাজ "ছল জায়গা বাঁছয়া মাঁট সমান করা, 
নেতাদের মণ বা প্ল্যাটফরম তৈরী করা, বাতি জ্বালানো এবং চারদিক 
'ঘারয়া দেওয়া । প্যান্ডেলের 'নিকটেই প্রায় দুই দক ধরিয়া গভনর জঙ্গল। 
জঙ্গল ছিল পাহাড়ের উপরে এইজন্য সেইখান হইতে দুই দিকে পাহাড় ও 
জগ্গল, যতদূর চোখ যায় দৌখতে পাওয়া যাইত। পাহাড় ও জঙ্গল ক্রমে 
ক্রমে উপরে উঠিতেছে, দেখিতে ক সন্দর। অন্যাদকে কংগ্রেসের প্রীতি- 
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বেলা আলোতে যেন নাচিতে থাকিত। সকলের নীচে ছিল প্ল্যাটফরম। 
সভাপতি ও দর্শকদের জায়গা ছিল যেন গ্যালারর মত। কোন দর্শক 
যতদুর হইতেই দেখুক না কেন এ মণ্ডের উপর সমাসীন সভাপাত ও 
নেতাদের ঠিক ঠিক দৌখতে পাইত। লাউড স্পশ্কারের জন্য তাহাদের 
কথা শুনিতে কোন অস্মাবধাত ছিলই না। 

কংগ্রেসের আধবেশনের দিন আসিল। দর্শকদের টিকিট খুবই বিক্রয় 
হইতেছিল। ঘণ্টায় সম্ভবত ছয়-সাত হাজার অথবা তাহারও বোঁশ টাকা 
আসিতেছিল। আঁধবেশনের সময় ছিল সন্ধ্যাকাল পাঁচটা ? ছয়টার সময়। 
আম সভাপাতকে আবার জন্য চাঁলয়া গিয়াছলাম। প্যাণ্ডেলের 
সীমানার অল্প একট; দূরে এক সাঁঙ্জত কুটির ছিল, সেখান হইত প্রথামত 
প্রধান প্রধান নেতাদের সভাপাঁতির সংগে 'মাছল কারয়া লইয়া আসবার 
ব্যবস্থা ছিল। কিছ কিছু লোক সেই পযন্তি গিয়া পেপীছয়াছল কু 
কিছু আসতোছল। ইহারই মধ্যে হঠাৎ আকাশের এক কোণে মেঘের ঘটা 
হইল, বৃম্টি হইতে আরম্ভ হইয়া গেল। সভাপাত এ কুঁটর পযন্ত 
পেশছিয়া গ্িয়াছল। কন্তু মিছিল তখনও বাঁহর হয় নাই। জল 
পাঁড়তে আরস্ত কারল। কয়েক মিনিটের মধ্যে এত জোরে মুঘলধারে বৃষ্টি 
হইতে আরম্ভ কারল যে সেই নীচু জমি জলে ভারয়া উঠিল। দর্শক ও 
প্রতীনাধ সকলে আপন আপন জায়গায় বাঁসয়া থাকিল--বাঁসয়া বাঁসয়া 
ভিজতে থাঁকল-এই আশায় যে এখনই জল বন্ধ হইবে এবং আঁধবেশন 
হইতে পারিবে । কিন্তু তাহা হইল না। বর্ষার বেগ বাঁড়য়াই চলিল, শেষে 
মণ্টের নিকটে নচু জামতে এত জল জাঁমল যে সেখানকার লোকদের 

দাঁড়াইয়া থাকাও কঠিন হইয়া পাঁড়ল। লাউড স্পীকারের সমস্ত ব্যবস্থা 

এ স্থানেই ছিল। এইজন্য তাহা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হইল। শেষে এ বর্ষযি 
সভাপাঁতমশাই এ মণ্টে গেলেন, আমিও তাঁর সংগে গেলাম । আম দুই- 
চার কথায় স্বাগত আঁভনন্দন জানাইলাম-বন্তৃতা পাঁড়বার না হইল কোন 
সুযোগ, না পারত কেহ শুনতে । সভাপাঁতিমশাইও দুই-চার কথা বাঁলয়া 
সে-দিনকার অধিবেশন সমাপ্ত কাঁরলেন। যাহারা মাসাবাধ রাত-দিন 

নিরাশ হইল কিকল্তু কিছুইত কারবার ছিল না। কিন্তু ইহাই দোঁখবার 
ছিল যে প্রাতানধদের থাকবার স্থান কিরূপ ছিল। সুখের বিষয় এই 
কুটরগুলি এই মুষলধার জলও সহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। সেই রান্লে 
বৃন্টি হইতে থাকলেও তাঁহারা শুইতে পাঁরলেন। তাঁহাদের কম্টত 

অবশ্যই হইয়াছিল। কিন্তু আমি বুঝ আমাদের উপর সকলের সহানুভূতি 
ছিল; আমাদের উপর বা আমাদের ব্যবস্থাতে কেহ রাগ করেন নাই। 

পরাঁদন বৃন্টি হইল না কিন্তু কিছু মেঘের ডাক চাঁলতেই থাকিল! 
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পতাকা আঁভবাদনের জন্য খোলা ময়দানে পাকা গসমেন্টে এক মণ্চ তৈরণ 
করা হইয়াছল। তাহার মাথায় ছিল অশোকস্তম্ভের মতো এক সংহের 
মৃর্তি। সেই স্তম্ভের চারাদকে লোকেরা একত্র হইয়াছিল। কংগ্রেসের 
আঁধবেশন সেখানেই করা হইল। জল জামিয়া যাওয়ায় প্যান্ডেলের মধ্যে 
বসা অথবা দাঁড়ানো পর্যন্ত অসম্ভব হইয়া গেল। এই খোলা ময়দানে 
স্তম্ভের চত্বরের উপর সভাপাঁতি মহাশয় মহাত্মাজী এবং অন্যান্য ব্যান্তুরা 
বাসয়াছিলেন, অন্যান্য সকলে চারাদকে মাটির উপর বাঁসয়া পাঁড়ল। 
বিষয় নিবচিনী যে-প্রস্তাব উপস্থাপিত কাঁরয়াঁছল সাধারণের সম্মুখে তাহা 
উপাস্থত করা হইল। পূর্ণ তর্কাবতকের পর তাহা গৃহীত হইল। 
সাধারণ আধবেশনে যাহা হইত তাহা সবই হইল. কিন্তু স্বল্প পাঁরসরের 
মধ্যে। কারণ সর্বদা ভয় ছিল, কখন আবার না জল পাঁড়তে আরম্ভ করে। 
মহাত্মাজীরও বন্তৃতা হইল, শেষকালে আঁম সকলের নিকট অসুবিধার জন্য 
মানা চাঁহয়া নিবেদন কারলাম যে এখন সকলে 'ানজের নিজের জায়গায় 
ফিরিয়া যান। কারণ নদীতে জল আসিয়াছে বাঁলয়া আমাদের জলের 
কলের ব্যবস্থাও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। লোকদের এখন নদীর দগ্ধ জলের 
উপর ভরসা কারিতে হইবে। আমাদের ভাণ্ডারে চাব্বশ ঘণ্টার বোশ এখন 
আর জল নাই। লোকেরা এ-কথা মানিয়া লইল। আঁধবেশন শেষ হইতেই 
লোকেরা নিজের নিজের দেশে রওনা হইতে লাগল। এ দিন রান্রের 
গাঁড়তে সভাপাঁত মহাশয় ও অন্যান্য নেতারাও নজের নিজের স্থানে 
চলিয়া গেলেন। 

রামগড় কংগ্রেসের প্রস্তাবগাঁলও আরও গুরুত্বপর্ণ ছিল। যুদ্ধের 
আরম্ভ হইতেই যে-নীতি ওয়াক কামাট ও আঁখল-ভারতণয় কংগ্রেস 
কাঁমিটি কংগ্রেসের দিক হইতৈ তাহা সমর্থন কাঁরল। সঙ্গে সঙ্গে একথাও 
স্বীকার করিল ভাঁবষ্যতে স্বরাজের জন্য কিছ কারতে হইবে। সেইজন্য 
এখন হইতেই গঠনমূলক কার্য প্রবলভাবে চালাইয়া লোকদের প্রস্তত 
করাইতে হইবে। 

রামগড় কংগ্রেসের সময় রামগড়েই অন্য এক প্রকাণ্ড সভাও হইয়াছল। 
“তাহার নাম ছিল, রফা বরাত সভা, 400 (5010110177156 9710172. তাহার 

প্রধান নেতা ছিলেন শ্রীসৃভাষচন্দ্র বস। এই প্রদেশের বাবস্থাকারীদের 
মধ্যে প্রধান ছিলেন স্বামী সহ্জানন্দ সব্রস্বতত আর শ্রীধনরাজ শর্স। 

যখন হইতে সুভাষবাবূর সংপ্গ মতভেদ হইয়া গেল তখন তিনি 
অন্য এক নূতন দল চালু কারলেন, তাহার উল্লেখ আগেই কাঁরয়াছ। 
তাহারা কংগ্রেস কার্যকরী সামাতর বিরুদ্ধে এ-কথাই প্রচার কারতোছলেন 
যে এ সাঁমাত বৃটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে রফা 'নম্পান্ত করিবার জন্য ব্যস্ত 
এবং দেশের আঁনম্ট কাঁরয়াও বোঝাপড়া কাঁরবে। এই দলের মধ্যে অনেক 
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ধরনের লোক যোগ 1দয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে যাহারা সুভাষ বসুর 
মত ও আলোচনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখত না। 'কন্তু কংগ্রেসের 
কার্যকরী সাঁমীতর উপর তাহাদের রাগ ছিল। এখন সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া 
তাহার বিরোধে লাগিয়া গেল। কংগ্রেস রফা নিষ্পান্ত কারতে ভয় পাইত 
না এবং সেজন্য দেশের ক্ষাতও কারতে চাঁহত না। যাঁদ তাহাদের মধ্যে 
কোন কিছুর জন্য ব্যস্ততা দেখা যাইত, তবে তাহা এইটুকু যে দেশের 
ভাল হউক। কন্তু সেই সময় এই শ্লোগান খুব চাল ছিল, উত্ত কন্- 
ফারেন্সও খুব সমারোহের সঙ্গে হইল। কংগ্রেস ও উত্ত কনফারেন্সের 
মধ্যে উহাই প্রভেদ ছিল যে উহার আঁধবেশন যে কংগ্রেসের প্রথম হইবার 
জন্য, বর্ষা শর হইবার পূবেই সমাপ্ত হইয়া ?গয়াছল। 
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রামগড়ে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে আমাদের গঠনমূলক কার্ষের উপর 
জোর দেওয়া প্রয়েজন হইয়া পাডল। তাই সেখানকার কাজ শেষ হইতেই 

আমরা থর কারলাম বে নিজেদের প্রদেশে ইহার ব্যবস্থা করা চাই 

মহাআআাজীর আদেশ মতো সকল স্বেচ্ছদেবকের চরকা চালানো ইত্যাঁদ শিক্ষা 
গ্রহণ করা উচিত এবং সংগঠনে জীবন-যাপনেরও পাণ্ত গ্রহণ করা উচিত। 
এইজন্য আমরা 'স্থর কারলাম যে একটা শাবির খুলতে হইবে, তাহাতে 
সমস্ত প্রদেশ হইতে প্রধান প্রধান লোক আঁসয়া এক সঙ্গে অন্তত সপ্তাহ- 
কাল কাটাইবেন। যাহার ভাল ক'বয়া চরকা চালাইতে জানে না তাহারা 
এই শিক্ষা গ্রহণ কারতে পারবে, জার প্রত্যহ আলাপ-আলোচনার পর 
নি.জর মতও সূস্পম্ট ও দৃঢ় হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে শীবর-জনীবন হইতে 
যে এঁক্য ও সমতার 'শক্ষা পাওয়া ঘায় তাহাও পাইতে পারবে । এজন্য 
আমরা শোনপুর স্থান হিসাবে বাছিয়া লইলাম। যেীদন সেখানে শাবির 
খোলা হইবে সেই দিনও িধারিত করা হইল । সেখানকার লোকেরা ইহাতে 
সম্তৃষ্টও "হইল, কারণ তাহারা পবেহি আশা কাঁনয়াঁছল যে কংগ্রেসের 
আঁধবেশন সেখানেই হইবে । তাহা তো হইল না; কিন্তু শিবির হওয়াতেই 
তাহারা খাঁনকটা সন্তুষ্ট হইল। 

আম বাঁঝয়াছিলাম যে হউক আর নাই হউক, কিছু তো করিতেই 
হইবে। তাই নিজের হাতের কাজকর্ম খুব তাড়াতাঁড় শেষ করিয়া ছাট 
লওয়া আবশ্যক মনে কারলাম। কংগ্রেস মল্ত্রীসভা তিনাট গুরুত্বপূর্ণ কাজের 
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ভার আমার হাতে দিয়াছিলেন। 'বহার-শ্রীমক-তদন্ত কমিটি িয;ন্ত কাঁরয়া 
তাহার হাতে বিহারের শ্রামকদের অবস্থা পরীক্ষা কারয়া সে-বিষয়ে 
সুপারিশ কারবার ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। আঁমই ছিলাম সে কাঁমটির 
কর্ণধার। শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ মামুূদের জোর তাঁগদে পাটনা ইউাঁনভা্সটতে 
পুনরায় সনেটের সদস্য হইতে হইয়াঁছল--১৯৩০ সালের নভেম্বর হইতেই 
তাহা হইতে আমি ববিষুস্ত হইয়াছিলাম। এবিষয়ে প্রথমে কিছ? কিছু 
আলোচনা করা হইয়াছে । 1সনেটে 'শক্ষা-সংস্কার বিষয়ে প্রস্তাব উপাঁস্থত 
কারবার সময় বতমান শিক্ষা-প্রণালীর 'বষয়ে তীব্র আলোচনা কাঁরতে 
কারতে আম বাঁলয়াছলাম যে এই প্রদেশে, বিশেষ করিয়া শিক্ষায়, আমরা 
সর্বপ্রকারে পিছনে আছ-কছ; আইনজ্ঞ ও কেরাণী চাকুরিয়া এবং ডান্তার 
ছাঁড়য়া দলে আমরা আর কোনও ধরনের লোক তৈরণী কাঁরিতোঁছ না, আর 
কোনও বিষয়ে নূতন সন্ধান করিয়া বাঁদ্ধর তীক্ষ;তার পাঁরচয়ও 'দতেছি 
না-দেশ কাঁষ প্রধান হইলেও এখানে উদ্ভিদ বিজ্ঞান পড়াইবার অথবা 
কৃষিবিষয়ক শিক্ষার কোনও প্রাধান্য অথবা ব্যবস্থা নাই-_খাঁনজ পদার্থে 
ভারতবর্ষ সর্বপেক্ষা ধনী হইলেও এই প্রদেশের লোকেরা না পাইয়াছে 
এ-সব বিষয়ে ক্ষার কোনও বিশেষ স্াাবধা, না পাইয়াছে এ-সব বস্তু 
কাজে লাগাইয়া লাভবান হইবার প্রেরণা । ভাল, প্রস্তাব গৃহীত হইল, 
এবং সরকার এক কমিটিও গঠন কারলেন যাহার সম্পূর্ণ বিবরণ পূর্বেই 
দেওয়া হইয়াছে । তৃতীয় এক কাঁমাট-হন্দস্থানী কাঁমটি-_তাহারও আম 
সভাপাঁত 'ছলাম, কিন্তু হাতে অনেক কাজ ছিল বাঁলয়া ইহাতে আম 
ইস্তফা 'দয়াছিলাম এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে তাহার সভাপাঁতি 
করা হইল। এ বিষয়ের আলোচনাও পূর্বেই করা হইয়াছে । এই 'তিন 
কাঁমাটির কাজ শেষ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন ছল। শিক্ষা-সামাতির প্রধান 
বোম্বাইয়ের অর্থশাস্তী ও শিক্ষাশাস্তীঁ শ্রীকে. টি. শাহ মহাশয় বড়ই 
পাঁরশ্রমী ও চিন্তাশীল পুরুষ ছিলেন; 'তানই এ-কাজের ভার লইলেন, 
যাঁদও আমাকেও যথেষ্ট পাঁরশ্রম কাঁরতে হইয়াছল; শকন্তু তাঁহার ও 
অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতায় পারিশ্রম ভাগ হইয়া যাওয়ায় আমি ততটা 
বেশি বোধ করি নাই। শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট তিন ভাগে প্রস্তুত করা 
হইয়াছিল। প্রথম ভাগে প্রাথীমক শিক্ষার বিষয়ে অনুমোদন করা হইয়া- 
ছিল। আমাদের প্রধান অনুমোদনের সঙ্গে ওয়ার্ধা শিক্ষা পাঁরকল্পনার 
সাদশ্য ছিল-_অথবা এ-কথা বলিলে অতিশয়োন্তি হইবে না যে ওয়াধা 
পাঁরকজ্পনার দৃম্টিতেই উহা রচিত হইয়াছিল। এমনটাই হওয়া ছিল 
স্বাভাবিক; কারণ ওয়ারধা পাঁরকজ্পনা গান্ধীজীর মাঁস্তজ্কের সাঁন্ট হউক 
না কেন, এবষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে আধ্ানক প্রর্গাতশীল শিক্ষাশাস্ত 
তাহার সমর্থন করে। শিক্ষাশাস্্ীদের মধ্যে ডাঃ জাকির হুসেন, প্রফেসর 
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সৈয়দাইন ও স্বয়ং শ্রীকে. টি. শাহ তাহার প্রধান সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন; 
আর যখন ইউরোপ ও আমোৌরিকার 'শক্ষাশাস্ত্রীরাও উন্ত সিদ্ধান্তের সমর্থক, 
তখন কমিটির অন্য সদস্যেরা উহা ঘে কেন মঞ্জুর কাঁরবেন না তাহার 
কোনও কারণ নাই। আম ইহা জানয়া খুবই আনান্দত হইলাম যে 
গান্ধীজীর এই পাঁরকজ্পনা সর্বজনসমার্থত হইতে পাঁরয়াছিল। শুধু 
একটা বিষয়ে আমার মতভেদ 'ছিল। আম গান্ধীজীর সঙ্গে এ-কথাও 
স্বীকার করিতাম যে ভারতের মতো দরিদ্র দেশে ছাত্রদের সাহস ও নৈপুণ্যে 
বদ্যালয়ে আমরা যাহা ছু উৎপন্ন কারতে পারব তাহা এতই পর্যাপ্ত 
হইবে যে তাহার আয় হইতেই সম্পূর্ণ না হউক আঁধকাংশ ব্যয় কুলাইয়া 
যাইবে। অন্য সদস্যেরা এতখান মানয়া লইতে প্রস্তুত ছিল না। কাহারও 
কাহারও তো এমন মতও ছিল যে যাঁদ আমরা আয়ের প্রাত দৃষ্টি রাখ 
তবে এ সকল 'িজ্পনৈপুণ্যের দক হইতে সাঁরয়া আঁসয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ 

হইবে আয়ের উপর, িশক্ষা হইতে শিশুদের যে-লাভ হওয়া উঁচত তাহা 
আর হইতে পারিবে না। যাহা হউক, এইরূপ মতভেদও আমি সরাইয়া 
দয়াছলাম এই বাঁলয়া যে, আয়ের দিকটা উপেক্ষা কারতে পারা যাইবে না 
সত্য, কিন্তু তাহা আমাদের উদ্দেশ্যে নয়_হাতের কাজ শেখাটা হইবে 
শিক্ষার জন্যই, আয়ের জন্য নয়। দ্বিতীয় ভাগ স্কুলের শিক্ষার 
'বষয়ে, তৃতীয় ভাগের সম্পর্ক বিশ্বাবদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে । [তিন 
ভাগ তৈয়ার কারবার জন্য পৃথক পৃথক উপসমাতি গঠন কাঁরয়া দেওয়া 
হইল, তাহার মধ্যে আম প্রাথামক শিক্ষা ও 'বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা বষয়ক 
উপসামাতির সঙ্গে সদস্য হিসাবে যুন্ত ছিলাম। উপসমাতিগুলির রিপোর্ট 
সমগ্র কামাটর সামনে পেশ হইয়া মঞ্জুর হইয়া গেলে পরে গভর্নমেন্টের 
নিকটে পাঠানো হইল। 

শ্রীযুস্ত শাহের সঙ্গে আমার পূর্বে বোঁশ সাক্ষাৎ-পারিচয় ছিল না। 
এই সূযোগে তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিবার সৌভাগ্য হইল। তাঁহার 
পাণ্ডিত্য, শ্রমশশলতা ও সৌহার্দেয মন খুশি হইয়া উাঠল। আম বাঁঝলাম 
ঘে তাঁহার সহিত মনে মনে যে বন্ধুত্ব হইয়া গেল, তাহা প্রয়োজন হইলে 
কাজে দবে। এইভাবে ডক্টর জাকির হুসেন ও প্রফেসর সৈয়দাইনের সঙ্গে, 
[বশেষ কাঁরয়া প্রফেসর সৈয়দাইনের সঙ্গে, এই বিষয় লইয়া যথেম্ট পাঁরচয় 
হইল । ডক্টর জাকির হুসেনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কারবার আরও সযোগ 
পাওয়া যাইতেছিল। উভয়ের প্রাতি প্রেম ও শ্রদ্ধার ভাব উৎপন্ন হইয়া গেল। 
ডক্টর সাঁচ্চদানন্দ সিংহের বিষয়ে কিছু বলা কঠিন। আমার ছান্রজীবনের 
সময় হইতেই তান আমার অভিভাবকের মতো। সর্বদাই তান আমার 
সঙ্গে ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ ও আদর কাঁরয়া আঁসয়াছেন। লিও 
বিষয়ে হাজারো মতভেদ থাকিলেও তাঁহার , এই স্নেহান[গ্রহ আমাকে 
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এতটুকু অন্তরে থাকিতে দেয় নাই। এই কমিটিতে একত্র কাজ করায় ও 
আমাদের উভয়ের মধ্যে আর বোঁশ কা হইতে পারত £ শ্রীবদ্রীনাথ বর্মরি 
প্রাতও এই মন্তব্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যাঁদ ডাঃ সংহ ছিলেন 
বড় ভাইয়ের মতো, তবে শ্রীযুন্ত বমাঁ ছিলেন ছোট ভাইয়ের মতো । রাজ- 
নীতির প্রশ্ন লইয়াও তাঁহার সঙ্গে কোনও মতান্তর হয় নাই। তাঁহার 
সঙ্গেও শুধু এই কার্যের জন্য কোনও বিশেষ পাঁরচয়ের কথা ওঠে না। 
ডাঃ অমরনাথ ঝার সঙ্গে এই কমিটিতে খুব কমই কাজ করিতে হইয়াছল। 
কমিটির সেক্রেটারি শ্রীভবনাথ মুখাজৰ আমার অনেক "দনের পারাঁচত। 
আমি যখন কয়েক দনের জন্য মজঃফরপঃরের ভূঁমিঙ্গার ব্রাহ্গণ কলেজের 
অধ্যাপক ছিলাম, তখন 1তাঁন ছিলেন সেখানকার একজন ছান্র। আঁমও 
কিছু কিছ তাঁহাকে পড়াইয়াছলাম। 1তাঁন এখন 'শক্ষাশাস্ত্রী হইয়াছেন 
এবং এ দপ্তরে উত্চ পদে আঁধম্ঠিত আছেন। 'কন্তু আমার সঙ্গে তাঁহার 
এখনও সেই রকমই ভাব আছে, আর কাঁমটির কাজে' তাহার বহু পাঁরিচয় 
পাওয়া গেল। এই কমাটর কাজ শেষ হইয়া গেল। 

মজদূর-নিবচিন কামটির কাজ তখনও শেষ হয় নাই। এই ব্যাপারে 
কামাঁটর সদস্যদের প্রায়ই এমন সব জায়গায় যাইতে হইত যেখানে অনেক 
বড় বড় কারখানা এবং যেখানে অনেক মজুর কাজ করে। বিবেচনা করিয়া 
দেখলে বুঝা যাইবে যে, এই অণ্চলের মজুররা যে-রকমভাবে যে-অবস্থায় 
কাজ করে সম্ভবতঃ অন্য প্রদেশেও সেই একই ভাবে একই অবস্থায় কাজ 
করে। খেতের মজুরদের কথা আলাদা, তাহাদের এই কমমাটির বাঁহরে 
রাখা হইয়াছিল, এই কামাটির উপর রেবল কারখানার মজুরদের অবস্থা 
যাচাই করার আঁধিকার দেওয়া হইয়াঁছল। তবে কারখানাগ্ীল নানা 
প্রকারের। উত্তর-বিহারে আখের রস হইতে "চান প্রস্তুত করার কারখানাই 
বোশ। অন্য রকম কারখানা বিশেষভাবে সহরে অথবা সহরের আশে পাশে 
থাকে, অথবা মজুরদের সংখ্যাঁধক্যে যেখানে সহর আপাঁন গাঁড়য়া ওগে 
এবং কারখানার সঙ্গে সঙ্গে সহরও ক্রমে উন্নাত করিতে থাকে; কেন না 
দেখাদেখি এবং বড় এক কারখানার সখ-সুবিধা উপলান্ধি কারয়া কাছাকাছ 
অনেক ছোট কারখানা খোলা হয়। কিন্তু আখের কারখানা ঠিক ইহার 
বিপরীত, "ভিন্ন 'ভন্ন গাঁয়ে থাকে, কেননা গ্রামে বাঁসয়াই আখ মাড়াইয়ের 
কাজ চালাইতে হয়: বৌশ ছোট জায়গায় এ-কাজ করা যায় না, তাছাড়া 
অনেক দূর দূর জায়গা হইতে আখ আনানও চলে না। সেইজন্য কার- 
খানাকেই কাঁচা মালের কাছে ঘাইতে হয় অর্থাৎ এমন জায়গায় কারখানা 
খাঁলতে হয় যেখানে কাঁচা মাল উৎপন্ন করা যায়। কেননা, কাঁচা মাল 
আনিয়া বেশি দিন ফেলিয়া রাখা চলে না আর খুব বোঁশ দূর হইতে 
আনাও সম্ভব নয়। এই কারখানাও আবার সারা বৎসর ধাঁরয়া চলে না; 



বৎসরে আন্দাজ চার-পাঁচ মাস চলে। গ্রামেই কারখানা হওয়ায় মজুররা 
নিজের নিজের গ্রাম হইতে আঁসয়া কাজ করে এবং কাজ ফুরাইলে নিজের 
গ্রামে চালয়া যায়। এই হইল এক রকম। দ্বিতীয় প্রকার বিহারের কয়লা- 
খাঁনতে দেখা যায়। সেখানে সারা বংসর কাজ চলে। বহু মজুর দূর 
দুরান্তর হইতে আঁসয়া খানর কাছাকাছি ডেরা বাঁধে, এই সব ডেরা খাঁনর 
মালিকই উহাদের জন্য তৈয়ার করাইয়া দেন। এই কাজটা খানিক চালু 
হইয়াছে 'কন্তু আখের খোঁতর মতো নয়, সমান তো নয়ই। তৃতীয় আর 
এক প্রকারের কাজ হয় জামশেদপুরের বড় কারখানায়। এখানে সকল 
দেশেরই লোক কাজ করে এবং এখানেই তাহারা বসবাস করে। উহাদের 
স্মাবধার জন্য কোম্পানী সেখানে অনেক ব্যবস্থা-বদ্দোবস্ত কারয়াছে। এই 
প্রদেশের অন্যান্য জায়গায় আরও কিছু ছোট বড় কারখানা আছে সেখানেও 
রকমার জানিস তৈয়ার হয়। যেমন, লোহা আর গালার কারখানা, কাপড় 
আর পাট বোনার কারখানা, চাল এবং তেলের কারখানা ইত্যাঁদ। অনভ্রের 
খাঁন ও কারখানাও যথেম্ট আছে। অন্য ধাতুর খানও আছে। এই সব 
রকম কারখানারই মজুরদের অবস্থা জানার জন্য কমিটির সদস্যগণ 'বাভন্ন 
কারখানা ও খাঁন প্রদর্শন করেন। তাঁহারা মজুরদের এবং পধাজপাতিদের 
কথা শুনলেন এবং বিবৃতি নিলেন। আঁম আখের এবং আর দুই-একাট 
ব্যতীত সব কারখানাই এই কাঁমাটর সদসাদের সঙ্গে গিয়া দেখলাম। 
ববৃতি ও এজাহার গ্রহণের কাজে আমারও কিছ? অংশ ছিল। এই কাজ 
শেষ হইলে রিপোর্ট সম্বন্ধেও অনেক কথা হইয়া গেল। কমিটি রিপোর্ট 
1ীলাখবার ভার অধ্যাপক রাজেন্দ্রকশোর শরণকে দিলেন। তাঁহার “পার্ট 
লেখাও শেষ হইয়াছিল, কিন্তু কাঁমিটির তখনও উহা বিচার করিয়া দেখবার 
সময় হয় নাই। রামগড় কংগ্রেস শেষ হইতেই আম এই কাজটি সমাপ্ত 
কারবার সঙ্কল্প কারলাম। কংগ্রেসের আধবেশনের তিন-চার দিন পরেই 
ইহার এক বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছল। আম রামগড় হইত পাটনা 
গয়া এই কামাটর কাজে লাগিয়া গেলাম । 

প্রায় চৌদ্দ-পনের দিন ধরিয়া কমিটির বৈঠক চলিল। সকাল ৭টা 
হইতে দুপুর ১টা পযন্ত, আবার ২মটা হইতে সন্ধ্যা সাত-আটটা পর্যন্ত 
প্রতিদিন আমরা বাঁসতাম। তাছাড়া রাত্রবেলা অথবা সকালে দুপুরে 
যতটুকু সময় পাইতাম আম একা বাসিয়া তথ্যগুলি অধ্যয়ন কাঁরতাম। 
এই হাড়ভাঙ্গা পারশ্রমের পর িরপোর্ট মঞ্জুর হইল। আমার সবপেক্ষা 
বেশি আনন্দ হইল যে 'িপোর্টর বড় বড় অনুমোদনগ্ীল সর্ব সম্মাতক্রমে 
গৃহিত হইল। ছোটখাট দুই-চাঁরাট 'বষয়ে অল্পাবস্তর মতভেদ অবশ্য 

হইল, ল্তু রিপোর্ট সকলেই একবাক্যে পাশ কাঁরলেন। ইহাতে আনন্দের 

কথা এই জন্য যে ইহার মধ্যে মালিকদের প্রতিনাধও ছিলেন আর মজদুর 
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সংঘের প্রাতনিধিও ছিলেন। জন কয়েক নিরপেক্ষ সমঝদারও ছিলেন। 
এই তিনের মতৈক্য এই কথাই বলে যে আমাদের সকলকেই ইহাতে 
ওজন করা হইয়াছে এবং আমাদের অনুমোদনগ্ীল কারখানার মজদুর ও 
মালিক কেহই সেগুলিকে অযোগ্য ও অসম্ভব বলিয়া সরাসরি নামঞ্জুর 
কাঁরতে পারল না। সকলেই এই 'বষয়ে পূর্ণ সহায়তা কাঁরয়াছলেন। 
সকলের সাঁদচ্ছা ও শুভ ভাবনারই ফলে এই মতৈক্য। আমরা জানিতাম 
যুদ্ধের জন্য পারাস্থাতর বহু পরিবর্তন হওয়া সম্ভব, আর যাঁদও এখন 
পর্যন্ত €১৯৪০ এাপ্রল মাস) ভারতের এমন কোন বড় রকম আর্ক 
পরিবর্তন চোখে দেখা ঘাইতেছিল না তথাপি তাহার সম্ভাবনা রহিয়াছে 
সেজন্যই মনে হইয়াছল আমাদের অনুমোদনগূলি হয়তো পূরাপ্ত্রীর 
কাজে লাগান হইবে, যাহাই হউক আমরা আমাদের কর্তব্য শেষ কারিলাম। 
আমরা মনে কারয়াছলাম যে মালমসল্লা আমরা প্রস্তুত কারলাম, আমরা যে- 
সব আভজ্ঞতার কথা হাসল করিয়াছি, তাহা এ-বিষয়ে যাহারা বিবেচনা 
কঁর.বন তাহাদের অবশ্যই কাজে লাগিবে এবং কংগ্রেস যাঁদ আবার আঁধকার 
ফিরিয়া পায় তবে কিছ-না-কছু অবশ্যই কারবে। আমাদের আশা পূর্ণ 
হইল না। আম যতদূর জান, কমিটির সুপাঁরশগ্ঁল ফাইলেই পাঁড়য়া 
আছে, উহার উপর কোন কাজই করা হয় নাই। আমরা একাঁট মজদুর- 
[বিভাগ স্থাপনার জন্য অনুমোদন কাঁরয়াছলাম। শুনিয়াছি এ-বিষয়ে 
অলপ ?িছু করা হইতেছে কিন্তু তাহা আত সামান্য এবং তাহাও নাম-কে- 
ওয়াস্তে করা হইতেছে। শ্রামকের সুবিধাজনক একটি অনুমোদনও কাজে 
লাগান হয় নাই। গভর্নমেন্ট সম্ভবতঃ এ-বিষয়কে মোটেই গুরুত্ব দেন না। 
এই কাঁমাঁটর মেম্বারদের মধ্যে শ্রীহৈমেন আগে আমার সম্পূর্ণ অপারাঁচিত 
িলেন। রেলওয়ে বোর্ডের চাকুরণ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি এখন 
টাটা কোম্পানীর হিসাব বিভাগে প্রধান আডটরের কাজ কারতেছেন। 
সেই দিক হইতে হীন বড় বড় কারখানার প্রধানদের মধ্যে অন্যতম । কাঁমাঁটতে 
আম দেখিয়াঁছ ইহার পাঁরশ্রমের শান্ত অদ্ভূত আর ইণ্হার 'বিচারবুদ্ধি 
বেশ প্রগাঁতশীল। যাঁদ ইনি আর শ্রীএম. বি. গান্ধী, 'যাঁন পংাজপাঁতদের 
প্রতিনি'ধ হইয়া আসিয়াছলেন, আমাদের সঙ্গে একমত না হইতেন তবে 
আমাদের একমত হওয়া সম্ভব ছিল না। সেইরূপ, অধ্যাপক আব্দুল 
বাঁর যাঁদ মজদুরদের তরফ হইতে আমাদের 'সদ্ধান্ত না মানিয়া লইতেন 
তাহা হইলেও মতৈক্য দূর্লভ হইত। এজন্য ইহারা আমাদের বিশেষ 
কৃতজ্ঞতা ভাজন। অন্যান্যদের মধ্যেও শ্রীরাধাকমল মুখার্জ আর 
রাজেন্দ্রকশোর আপনাদের বিদ্যা ও অধ্যয়ন "দিয়া কাঁমাটর রিপোর্ট 
শলাখতে খুব সাহায্য কাঁরয়াঁছলেন। তাছাড়া, শ্রীবাথলের বোম্বাই 
মজদুর-সংঘের আঁভজ্ঞতা এবং শ্রীজগতনারায়ণলাল ও শ্রীহরেন্দ্র বাহাদুর 



বিহারের তিন কামাট ও সোনপুর 'শাবর ৬৮৭ 

রিিস্লারা জ্ঞান কাঁমাট রিপোর্ট রচনার কাজে লাগাইয়া- 
| 

এই প্রসঙ্গে একটি বড়ই দুঃখের ঘটনা হইয়া গেল। কাঁমাটর রিপোর্ট 
তৈয়ারি হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই অকস্মাৎ শ্রীরাজেন্দ্রকশোরের মৃত্যু 
হইল। পূর্ব হইতেই তাঁহার সিন ৯৯ 
তাহাকে খুবই কম্ট ভোট কাঁরতে হয়। কমিটির কাজে তাঁহাকে বিস্তর 
পারশ্রম কাঁরতে হইয়াছিল। প্রচুর উৎসাহ আর যোগ্যতা সহকারে তিনি 
কাজটি করিয়াঁছলেন। রোগ বাঁড়য়া গেলে চাকৎসার জন্য তিনি বোম্বাই 
চালয়া গেলেন। শুনিয়াছ, পেট চারয়া ফোলতে হইয়াছিল আর তাহার 
পর তাঁহার মৃত্যু হয়। আমার থাঁকয়া থাঁকয়া তাঁহার কথা মনে পড়ে 
আর দুঃখ হয় যে, হয়তো বা কাঁমাঁটর জন্য পাঁরশ্রমের ফলেই 'বহারের 
এক আত যোগ্য ও উৎসাহী বিদ্বান ব্যান্ত এমন অকালে আমাদের ছাঁড়য়া 
গেলেন। 

তৃতীয় কামাঁট ছিল 'হন্দুস্থানী কাঁমাঁট, ইহার কাজ বৃহৎ। কেননা 
একটি পারিভাঁষক শব্দের আভধান, আর হিন্দী উদর দুইয়ের গ্রাহ্য শব্দের 
একাঁটি আভধান, ইহারা এই দুইটি প্রস্তুত কারবার ভার হাতে নিয়াছিলেন। 
ভিন্ন ভিন্ন উপসামাতর হাতে কাজের ভাগ সশপয়া দেওয়া হইয়াছল 
এবং তখন পর্যন্ত কাজ শেষ হয় নাই। ১৯১৪৩ সনে পেপাছিয়া এই কাজাঁট 
শেষ হইল। ১৯৪২ সনের অগাস্ট মাস হইতে জেলে থাকার জন্য আম 
এই কাজের ভাগ লইতে পার নাই। ইহার প্রাথামক কাজ অর্থাৎ উপসামাতি 
নিবচিন ছাড়া, অন্য কোন উল্লেখযোগ্য কাজে আম লাগাতে পাঁর নাই। 
প্রধান কাজ ছিল আভধান দুইটি আর ব্যাকরণ প্রণয়ন করা। ইহার একটির 
দিকেও আম দোখতে পার নাই। এই 'হন্দ্স্থানী কামাটর সম্বন্ধে 
আমাদের 'বহারে এবং তাহার বাহিরেও নানা প্রকার কথা হইয়াছিল। 
হিন্দীওয়ালারা ইহাকে 'হন্দীর বিরোধী মনে কাঁরল, আর পরে উর্দৃ- 
ওয়ালারাও তাহাদের অনুসরণ করিল। আম এ-কথা মানিয়া লইতে পাঁর 
নাই যে আম 'হন্দীর বিরোধী, এবং তাহার আনষ্ট কাঁরতে চাই। এই- 
ভাবে উর্দ্ওয়ালারাও ডান্তার আবদুল হককে উর্দার বিরোধী কোনও 
মতেই বাঁলতে পারে না, কারণ তান উর্দর শুধু একজন পাঁণ্ডিতই ছিলেন 
না, তাহার অনেক সেবাও করিয়াছিলেন, এবং আজও কাঁরতেছেন-__-তাঁহাকে 
উর্দর সকল আন্দোলনের নেতাই বাঁললে চলে। তাহা হইলেও উভয় 

কিন্তু এ-বিষয়ের বিরুদ্ধে অভযাগ অবশ্যই আছে যে অনেক কথা অনর্গল 
বলা হয় যাহার কোনও 'ভাত্ত নাই, সেই সব ভান্তহীন কথা আবার জন- 
সাধারণের মধ্যে বাদ্ধভেদের সৃন্টি করে। যাহা হউক, তাহার কাজও শেষ 
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হইয়া গিয়াছে। জানি না, যে-আঁভধান ও ব্যাকরণ প্রস্তুত হইল, তাহার 
বিষয়ে লোকে কি বালবে। এ-কথাও বাঁলতে পার না যে আম নিজেই 
বা কি বলিব; কারণ ওসব দেখিবার সুযোগ এখনও পাইলাম না। 

শ্রমকদের তদন্তের কাজ শেষ করিয়া আম সোজা ওয়ার্ধা চালয়া 
গেলাম, সেখানে ওয়াকিৎ কামাটর আঁধবেশন হওয়ার কথা ছিল। পর্বে 
বিয়াছি, সোনপরে শাবির খুঁলবার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছিল, [দিনও 
নির্ধারত হইয়াছিল। যে-দিন শীবর খুলিবার কথা ঠিক সেই দিন আম 
ওয়ার্ধা হইতে ফিরিলাম এবং সোজা সোনপূর চলিয়া গেল্যম। সেখানে 
এক সপ্তাহকাল থাকিলাম। সতাকাটা ছাড়া সেখানে একান্ত লোকদের 
সঙ্গে প্রত্যহ অনেক কথাবার্তা বলতে হইত। এইভাবে এই সময়ও 
পরিশ্রমেরই সময় ছিল। প্রায় দেড়শ দুইশ প্রধান কর্ম সেখানে থাঁকতেন। 
যখন তখন সম্ধ্যাবেলায় সাধারণ সভাও হইত, তাহাতে আশ-পাশের গ্রামের 
লোকেরাও আসত। প্রধানতঃ গঠনমূলক কার্ধক্রমেরই উপর জোর দেওয়া 
হইত; কারণ তাহার জন্য প্রস্তুতির উপায় বলিয়া আমরা উহা গ্রহণ করিয়া- 
ছিলাম। উহার সাহায্যে আমরা লোককে বিদ্রোহ করিতে 'শিখাই, এরূপ 
নয়; সত্যাগ্রহের জন্য যে-সংযম আনিবার্য তাহা কমাঁদের মধ্যে আসে 
বলিয়া, জনসমূহকে সঙ্গে লইয়া কাজ কারবার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক 
যে জনসাধারণের সম্পর্ক তাহা সাম্ট হয় বলিয়া। 

শাবরের কাজ শেষ করিয়া আম পাটনায় 'ফারিলাম। সেখানে অন্য 
একাট কাজ শেষ কারতে লাগিয়া গেলাম যাহা শেষ করা কর্তব্য মনে 
কাঁরলাম। এ-কাজ ছিল এক পণ্টায়েতের, যাহা আমি স্বীকার করিয়া 
লইয়াছলাম। কিন্তু ইহাতে যে-পাঁরশ্রম কারতে হইল তাহা আমার 
স্বাস্থ্যের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। রামগড়ের পারশ্রমের পর হইতেই 
যে ক্রমাগত অক্লান্ত পারশ্রম কাঁরতে হইল- শ্রমিক তদন্ত কাঁমাট, ওয়ার্ক 
কমিটি, সোনপুর শিবির ও পণ্াায়েতের__তাহা আমাকে অবসন্ন কাঁরয়া 
ফোঁলল; কাজ কাঁরতে কারতে আমার মাথা ঘুরিত,. আম যেন অজ্ঞানের 
মত হইয়া যাইতাম। ডান্তার শরণ ও ডান্তার ব্যানার্জ আঁসলেন। অবস্থা 
দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইলেন। অনেক 'দিন পর্যন্ত মাথা ঘোরার কষ্ট 
থাঁকল। একটু ভাল হইলে আরাম কারবার জন্য জীরাদেঈ চালয়া 
গেলাম। সেখানে প্রায় এক মাস ধাঁরয়া পাঁড়য়া থাকিলাম। তবে গিয়া 
আবার কিছু কাঙ্ত কারবার শান্ত হইল। 



মুসলিম লীগের বিষয়ে 

কংগ্রেসী মন্তীসভার যুগেই মুদলীম লাগ প্রবলভাবে তাহার বিরোধিতা 
আরস্ত করিয়া দিয়াছিল। লীগ এ-কথাও উঠাইয়াছিল যে মন্ত্রীসভা মুসল- 
মানদের সঙ্গে ন্যায়াচরণ করে না, অত্যাচার করে। তাহারা পীরপুরের 
রাজাকে সভাপাতি করিয়া এক কাঁমটি করিল। সেই কাঁমাঁট এক রিপোর্ট 
দাখিল করিল, তাহাতে কংগ্রেসের তথাকাঁথত অত্যাচারের এক তালিকা 
দিল। বিহারে ব্যারিষ্টার মিঃ শরীফ এই প্রকারের পোর্ট দুই খণ্ডে দুই 
বার প্রকাশিত করেন। এই রিপোর্টে অনেক ভুল, ভান্তহীন ও অসংযত 
কথা লেখা ছিল। মন্ত্রীসভা তাহা খণ্ডন করিয়া প্রচার কারলেন। যখন 
এসেমারিতে কথা হইল, সেখানে ইহার পুরাপুরি উত্তর দেওয়া হইল। 
কিন্তু মন্ত্রীসভা যাহা কাঁরত বা যাহা বলিত তাহার প্রচার তো মুসল- 
মানদের মধ্যে হইতে পাঁরিত না, লীগ যাহা চাহত ও বলিত তাহার প্রচার 
খুবই হইতে লাগিল! লীগ হিটলারের সেই নীতি অবলম্বন কারল 
যাহাতে প্রাতিদ্বন্বীর বরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ--কিছু সত্য থাকলেও 
তাহা অনেক বাড়াইয়া ও বারবার বাঁলয়া- প্রচার করা হয়, আর সে-প্রচার 
এত প্রবল হয় যে জনসাধারণ তাহাতে বিচলিত না হইয়া থাঁকতে পারে না। 
এইভাবে কংগ্রেসের প্রাতি ও হিন্দুর প্রত মুসলমানদের বিদ্বেষ-বিষ 
ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল-_তাহাদের মধ্যে এক প্রকাণ্ড পাঁরখা খনন করা হইল। 
নিবচিন যখন হয়, যে-নিবচিনের ফলস্বরূপ কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া- 
ছিল. লীগের জোর খুব সামান্য ছিল। বিহারে তো লীগের তরফ হইতে 
কোন প্রা্থাই ছিল না। এইভাবে অনেক প্রদেশে তো লীগের আস্তত্বই 
ছিল না। যাঁদ বা কোথাও থাঁকিত তবে উহা ছিল এক দূর্বল প্রাতচ্চান। 
তাই কংগ্রেসকে যখন মন্ত্রীসভা গঠন কারিতে হইল তখন লীগকে মল্নীসভার 
মধ্যে আনতে পারল না; অন্যান্য মুসলমানদের মধ্য হইতেই যাহারা 
নর্বচিত হইয়াছিল তাহাদের মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে আমল্লণ জানাইয়া- 
ছিল। ্ 

যক্তপ্রদেশে লীগের সদস্যদের মন্ত্রীসভায় গ্রহণ কারবার চেষ্টা হইয়া- 
ছিল, আর আজ মনে হয় যে এর্প করিলে হয়তো লীগের এতখানি শান্তি 
হইত না। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যেই কেহ কেহ ইহা ভাল মনে করে নাই, 
তাই লীগের সঙ্গে বোঝাপড়া হইতে পারে নাই। লাগ ইহাতে অত্যন্ত 
ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার করা লাগ তাহার প্রধান কতব্য 
কারয়া লইল। যে-সব আঁভিযোগের কথা পীরপুর রিপোর্ট ও শরাঁফ 
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৬৯০ আত্মকথা 

রিপোর্টে ছাপা হইয়াছিল তাহার সত্যতা নির্ণয় কোনও নিরপেক্ষ আদালতের 
অথবা ব্যান্তর দ্বারা কখনও করা হয় নাই। আম কংগ্রেসের প্রধান কর্ম- 
কর্তা হিসাবে মিঃ জিন্নাকে 'লাখিয়াছিলাম যে এগ্ীলর তদন্ত ফেডারেল 
কোর্টের প্রধান বচারপাতি স্যর মারস গোয়ার অথবা এরুপ অন্য কোনও 
নিরপেক্ষ ব্যান্তর দ্বারা করানো হউক এবং াতনি তাঁহার আঁভযোগগীল 
পেশ করুন, আমি এজন্য প্রস্তৃত। কিন্তু উত্তরে তানি ইহাতে সম্মত হন 
নাই, বাঁলয়াঁছলেন যে 'বষয়াট তো ভাইসরয়ের সম্মুখে পেশ করাই আছে, 
তিনি যাহা ভাল মনে করিবেন কাঁরতে পারেন। 

উপরে বলা হইয়াছে যে ভাইসরয় কংগ্রেসের প্রাতি খাঁশ ছিলেন না। 
তান তো মুসলিম লীগকে সাহায্য কাঁরয়া উহাকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
দাঁড় করাইবার জন্য এবং উহাকে শান্তশালী কাঁরয়া তুলিবার জন্য প্রস্তুত 
হইয়াছলেন। 'তাঁন এই সকল আভিযোগের তদন্ত করাইবার বিষয়ে কিছ: 
বলেনই নাই, হয়তো মিঃ 'জিন্নাই এ-কথার উপর জোর দেন নাই। কথা 
যেখানে সেখানেই থাঁকয়া গেল। কিন্তু সংবাদপন্র, পাত্রকা, বন্তৃতায় এ 
সকল অপ্রমাণিত আভযোগ প্রচার করিবার পদ্ধাত চাঁলতে থাঁকিল। লর্ড 
লিনালথগো লীগের এই কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন যে ১৯৩৫-এর 
ধান লইয়া ঘৃদ্ধের পর পুনরায় নূতন ভাবে আলোচনা করা যাইবে এবং 
তাহাতে সমগ্র ভারত-জোড়া যে এক সংঘ কারবার কথা হইয়াছিল তাহা 
ছাঁড়য়া দেওয়া হইবে। লীগ এই সংঘের বিরোধিতা কাঁরতোছল, 'ব্রাটশ 
গভর্নমেন্ট তাহাকে হাঁঙ্গত আশ্বাস 'দয়াছিল। এই সকল কথায় উৎসাহত 
হইয়া, কংগ্রেসী মন্নীসভা পদত্যাগ কাঁরলে পর, মিঃ জিন্না মুসালম লীগের 
দিক হইতে আনন্দ জ্ঞাপন কারবার অনুমাত দলেন, এবং মন্ত্রীসভার 

মুসলমানের মু ভ বালয়া মনে করা হইল। বুদ্ধিমান 
মুসলমানদের উপরও এই প্রচারের এতখান প্রভাব যে বহারের 
মন্প্রীসভা ইস্তফা দিলে পর অধুনা পরলোকগত মৌলবী খুরশেদ হোসেন 
আমার নিকটে ধন্যবাদ জানাইয়া তার করিয়াছিলেন। 

এ-পর্যন্তি লীগ ভারত বিভাগের কথা গ্রহণ করে নাই। কিন্তু বহু 
মুসলমান নানারূপে একথা পেশ করিতেছিল। যখন আম ১৯১৩৯-এর 
নভেম্বর-ডসেম্বর মাসে ওয়ারধয় "ছিলাম তখন আম এ-বিষয়ে বিশেষভাবে 
আলোচনা করিয়াছিলাম। তখন পর্যন্ত আম পাকিস্তানের বিষয়ে বিশেষ- 
রূপে কিছু জানতাম না। সেখানে এবিষয়ে লেখা পুস্তকাঁদ সংগ্রহ 
কাঁরিয়া পাঁড়তাম। তাহার পর এক দনঈর্ঘ “নোট” 'লাঁখিয়াছিলাম, তাহা পরে 
রামগড় কংগ্রেসের সময় পহন্দুস্থান টাইমসে এক বিশেষ প্রবন্ধরূপে ছাপা 
হয়। উহা পরে এক পাস্তিকারূপেও প্রকাঁশত হয়। অনেকে তাহা 
পাঁড়য়া পাকিস্তানের কথা জানিতে পারিল। ওাঁদকে মুসলিম লাঁগও 



ব্যান্তগত সত্যাগ্রহ, কারণ ও পাঁরণাম ৬৯১ 

চুপ করিয়া বাঁসয়া ছিল না। রামগড় কংগ্রেসের কয়েক দিন পরেই 
১৯৪০-এর মার্চ মাসেই লাহোরে লীগের বার্ষক আঁধবেশন হয়। সেখানে 
লীগ পাকিস্তানের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাহার পর হইতে পাকি- গ্তাই মুসলিম লীগের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। এক বৎসর পরে 
মান্দ্রাজে বাংসরিক আঁধবেশনে লগ পাঁকস্তান স্থাপন মূসালম লীগের 
উদ্দেশ্য বাঁলয়া গ্রহণ কারিল। নিয়মাবলীর মধ্যেও এই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য 
বলিয়া ধরিয়া লইল। 

ব্যান্তগত সত্যাগ্রহ, কারণ ও পাঁরণাম 

ইউরোপের যুদ্ধ ইংল্যান্ডের পক্ষে ভশষণ হইয়া উঠিতোছল। জামানণ 
প্রবল গাঁতিতে ইউরোপে একের পর আরেক দেশ জয় কাঁরতেছিল। 
পোল্যাপ্ড, বেলাজয়াম, হল্যাপ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ইত্যাদি গ্রশীজ্মের পূকেই 
উহার মনশ্ির মধ্যে আ'সয়া পাঁড়য়াছল। এইবার ফ্রান্সের পালা। ফ্রান্সও 
বোৌশ দিন 'টাকতে পারল না। অবশেষে উহাকেও অস্ত্র ত্যাগ কারতে 
হইল। ইংরেজ সেনা বহু কম্টে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া ডানকার্ক 
হইতে কোন প্রকারে ইংল্যান্ডে ফিরিয়া আসিল। ইংল্যান্ডে সেই জন্য 
লোকের মনে বড়ই ক্ষোভের সণ্টার হইল । চেম্বারলেনের মন্ত্রীসভার 
পতন হইল । উহার জায়গায় একটি সর্বদলগত মল্রণীসভা গাঠত হইল, 
উইনস্টন্ চার্টল হইলেন প্রধানমন্ত্রী এবং মিঃ এমোর ভারতের জন্য মন্ত্র 
হইলেন। ইংল্যাণ্ড বেশ পরার্রমের সহিত জার্মানীর বিমান বাহন”র 
সম্মুখীন হইয়াছিল-এমন সময় যদি ইংল্যান্ডের হার হয় আর ফ্রান্সও যাঁদ 
অস্ত ত্যাগ করে এই আশঙ্কায় ইটালও যুদ্ধে যোগ দেওয়া ঠিক মনে 
কাঁরল। ইংল্যান্ডের তখন ভার কঠিন সময়। তখন পর্যস্ত আমোঁরকা 
যৃদ্ধে নামে নাই আর জামমনীও রাঁশয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধায় নাই। 

আমাদের ওয়ার্কং কমিটিতে এই গুরুতর পাঁরাস্থাতির বিষয় বিচার 
করা হইতেছিল। কথা হইল, একবার ইংল্যাপ্ডকে স্পম্ট বলা হইবে যে 
তাহারা যাঁদ ভারতের সমস্যা মিটাইয়া ফেলে তবে কংগ্রেস যথাসাধ্য 
ইংরেজকে সাহায্য কারবে। এবিষয়ে ওয়ার্কং কমাতে বিস্তর বাক্- 
গবতণন্ডা হইল। মহাত্মাজী ঘুদ্ধে সাঁক্রয় সাহায্য দেওয়ার 'বপক্ষে ছিলেন। 
তাঁহার মতে এভাবে সাহায্য করা কংগ্রেসের আঁহংস আদর্শের 'বরুদ্ধ কাজ 
হইবে। তান যে-সাহায্যের কথা বাঁলয়াছিলেন, তাহা কেবল নৌতক 
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সাহায্য । তিনি মনে করিতেন ও এ-বিষয়ে 'নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, ইংল্যান্ড 
যাঁদ ভারতকে স্বাধীন হইতে দেয় তবে তাহার নৌতিক স্থান এত উচ্চু 
হইবে যে কেহই উহার সঙ্গে সমকক্ষতা কারতে পারবে না। কংগ্রেসের 
কথা হইল যে কংগ্রেসের সঙ্গে ইংল্যান্ডের বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে আর 
হিন্দস্থান সন্তুষ্ট হইয়াছে এটুকু জানা গেলেই যথেষ্ট। এমান তো 
কংগ্রেস সাক্য় সাহায্য না দিলেও ইংরেজ সরকার যাহা ইচ্ছা নিতে পারবে 
ও নিবে, কংগ্রেস নিরপেক্ষ আছে তবু সে সবই নিতেছে_ সুতরাং 
আমাদের পক্ষে আদর্শ ত্যাগ করা অন্বাচত। তা ছাড়া এখন যাঁদ 'হিন্দু- 
স্থান আপনার আদর্শ নীতি বর্জন করে তবে যুদ্ধের অবসানে সমস্ত 
জগতের উপর ইহার খারাপ ফল ফলিবে। অপর দলের মতে, ভারত যাঁদ 
ইংরেজের কাছে স্বাধীনতা প্রার্থনা করে তবে সেই সঙ্গে আমাদেরও 
ইংরেজকে সাহায্য করার কথা আসে। তাহাদের মতে, কংগ্রেস ইংরেজের 
নিকট হইতে স্বাধীনতা আদায় করবে আহংসাত্মক উপায়ে, কংগ্রেসের 
কথা তো এই পযন্ত; কিন্তু যাদ কোন বিদেশী শত্রু দেশকে আকুমণ করে, 
ভারত, স্বাধীন হওয়ার পরেও যাঁদ তাহা ঘটে, তখনও ভারতবর্ষ আঁহংস 
থাকিবে এই বাঁলয়া দেশের হাত-পা বাঁধয়া দিতে হইবে এমন তো কথা 
নাই। এরূপ করার আমাদের আঁধকারও নাই। “কিন্তু একাট শবষয়ে দুই 
দলের এক মত ছিল যে, স্বাধীনতা অজ্নের ব্যাপারে এবং আপোশ রফার 
কাছে আহংসার পথ ছাড়া হইবে না। 
এইভাবে কেহ কেহ আঁহংসার প্রয়োগকে সীমাবদ্ধভাবে গ্রহণ কাঁরয়া 

ইংরেজ সরকারকে সহায়তা কারিতে প্রস্তুত 'ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী এবং 
অন্য কেহ কেহ আহংসার আদর্শকে অক্ষুপ্ন রাখা ভারতের, তথা সমগ্র 
পৃথবীর পক্ষে অত্যাবশ্যক মনে কারতেন। আমারও সমর্থন এই দলের 
পক্ষেই ছিল, যাঁদও যৃদ্ধের পারাস্থাতিতে আম একটু ঘাবড়াইয়া 'গিয়া- 
ছিলাম এবং এইভাবে আমরা কিছ কারিতে পারিব কিনা সেই ভাবনাও 
িল। খান আব্দুল গফুর খাঁ পরম দৃঢ়তার সঙ্গে আহংসার "সিদ্ধান্তকে 
ধাঁরয়া রাহলেন। +দল্লা আধবেশনে ওয়াককং কাঁমাঁট খন ঠিক কাঁরলেন 
যে তাঁহাদের শর্ত-_অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে হইবে এবং 
রাজ্যশাসনের এমন ব্যবস্থা হইবে যাহাতে ভারতীয় নেতাদের হাতে ক্ষমতা 
আসিয়া যায়-মানয়া নিলে কংগ্রেস যুদ্ধে সাকুয় সাহায্য করবে, তখন 
খান সাহেব, আম ও আরও জনকয়েক বন্ধু ওয়াঁকৎ কাঁমাটর পদে 

ইস্তফা 'দলাম। কিন্তু প্রোসিডেন্ট আবুল কালাম আজাদ আশবাস দিলেন 
যে যতাঁদন 'ব্রাটশ সরকার আমাদের দাব পরণ না কারিতেছে ততাঁদন 

“তো সক্রিয় সাহাঘ্য দেওয়া এবং আঁহংসা বর্জন করার কথাই উঠে না, অতএব 

আমাদের পদত্যাগপন্র উঠাইয়া লওয়া উচিত; যাঁদ সরকার আমাদের দাঁব 
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স্বীকার কাঁরয়। লয় তখন তো আমাদের সাকুয় সাহায্য করার কথা উঠিবে 
এবং তখন আমরা পদত্যাগ করিতে পাঁর। এই আশ্বাসের পর আমরা 
কয়জনে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার কারলাম, 'কন্তু খান সাহেব ইহাতে সন্তুষ্ট 
হইলেন না। মহাত্মাজী এই সময়ে 'স্থর করিয়া লইয়াছিলেন যে কংগ্রেসের 
সঙ্গে তিনি আর সম্বন্ধ রাখবেন না। ইহাতে ওয়ার্কং কমিটিতে এবং 
বাহরে লোকের চিন্তে ভার এক আলোড়ন উাঠল। 

ওয়াধয়ি ওয়াং কাঁমাটর আর একটি বৈঠক বাঁসল। তাহার পর 
এই বিষয়ে বিবেচনার জন্য পুণায় 'নাঁখল ভারত কাঁমাটর এক আঁধবেশন 
ডাকা হইল। মতভেদ তো ছিলই আর পুণার অধিবেশনে ওয়ার্কং 
কমিটির সিদ্ধান্ত ভোটাধক্যে মঞ্জুর করাইয়া লইলেন। আমও এ 
বৈঠকে গিয়াছিলাম। গান্ধীজশী পণায় যান নাই। আম আমার বন্ধু- 
গণের পক্ষ হইতে আমাদের মত জানাইয়া দলাম, আর একথাও বাঁলয়া 
দিলাম যে আমরা ওয়ার্কং কাঁমাঁটর প্রস্তাবের বিরোধতাও কাঁরব না, 
নিরপেক্ষ থাঁকব। ইহা সত্তেও অনেকে বিরোধিতা করিল। আমরা 
নিরপেক্ষ না থাকলে হয়তো প্রস্তাবাট বাতিল হইয়া যাইত। এইভাবে 
কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব পাঠান 
হইল। আশা ছিল উহারা প্রস্তাবাঁট ভাঁবয়া দোখবে এবং আমাদের সঙ্গে 
এ-বিষয়ে কিছ কথাবাতাঁ হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। প্রস্তাবটি পাশ 
হইবার দন কতক পরেই এঁ পক্ষ হইতে প্রস্তাব গৃহীত হইল না বলিয়া 
ঘোষণা করা হইল। লর্ড িনালথগো এক বিজ্্প্ততে জানাইলেন যে 
লড়াইয়ের মধ্যে ইংরেজ সরকার আইন বদল করিতে অপারগ; তবে ইংরেজ 
সরকারের মধ্যেই থাঁকয়া ভাইসরয়ের একজীকউটিভ কাউীন্সিলে কাজ 
কারবার জন্য হিন্দবস্থানীদের মধ্য হইতে, বিশেষভাবে বিখ্যাত রাজনৈতিক 
দলগুঁলর মধ্য হইতে বাছিয়া নূতন সদস্য নিযুত্ত করা হইবে, কাউন্সিলে 
ভারতীয় সদস্যের সংখ্যাই বেশি থাকিবে কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা বর্তমান 
সদস্যদেরই সমান হইবে । তা ছাড়া, ঘুদ্ধসম্বন্ধীয় ব্যাপারে মতামত দিবার 
জন্য অপর একাঁট কাঁমাট সরকার গঠন করিবেন, তাহাতেও 'বাঁশিষ্ট 
ভারতীয়দের স্থান দেওয়া হইবে। এই বিজ্ঞপ্তিতে স্পম্টই বোঝা গেল যে 
ইংরেজ ভারতীয়দের কোন অধিকার দিতে রাজী নয়, সকল ক্ষমতাই 
ানজের হাতে রাখিতে চায়। কংগ্রেসের দাবি না মানিয়া লইবার কোন 
কথাই ছিল না। এইর্পে, ওয়ার্কং কাঁমাঁট এবং আঁখিল ভারতীয় কাঁমাঁট 
যে পারকজ্পনা করিয়াছিলেন তাহা কথার কথা থাকিয়াই ভাঞ্গিয়া গেল। 

হিংসা আর অহিংসা লইয়া বহু তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। সেজন্য 
পুণায় নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাট এই বিষয়ে এক প্রস্তাব পাশ করাইয়া- 
ছিলেন। তাহাতে পাঁরজ্কার বলা হইয়াছিল ষে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য 
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আভ্যন্তরাঁণ ব্যাপারের মিটমাট কাঁরতে ভারত আপনার আঁহংসাত্মক কর্ম- 
পন্থায় অবিচল থাকিবে, ইহার মধ্যে কোন পাঁরবর্তন হইবে না। যাঁদও 
এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহাঁত হইয়াছিল, তবু কংগ্রেসের ভিতরেই 
বহ7 লোকের এই কথা মনে ছিল কিনা আমার সন্দেহ হয়। আর যুদ্ধ 
সংক্রান্ত প্রস্তাবের দরূণ আহংসা নীতির মধ্যে যে-শাথিলতা আসিয়া 
পাঁড়ল তাহার প্রভাব দন 'দন বাঁড়য়াই চালল। ইহা হওয়াই স্বাভাবক। 

আঁহংসার 'সদ্ধান্ত অপূর্ব 'সদ্ধান্ত। এত বৃহৎ পাঁরসরে বিশেষত এক 
বৃহৎ শান্তর ,হাত হইতে স্বরাজ্য লাভ করার ব্যাপারে উহার প্রয়োগ আও 
অদ্ভূত। আঁধকাংশ লোকে ইহাকে নীতিরূপে গ্রহণ কারয়া নিষ্ঠার সাঁহত 
ইহা পালন কাঁরয়াছে। খুব কম লোকেই ইহাকে ধর্মাবশ্বাসের মতো কাঁরয়া 
স্বীকার করে। সে জন্য ইহাতে লোককে অবিচল রাখা সহজ কাজ নয়। 
যে হেতু এতাঁদন পর্যস্ত কংগ্রেসের ভিতরে সক্রিয়ভাবে এ-বিষয়ে মতভেদ 
দেখা যায় নাই, সে জন্য জনসাধারণের মনে ইহার সম্বন্ধে অন্যরুপ ধারণা 
জন্মে নাই। এখন যেই ওয়ার্কং কাঁমটি আর 'নাঁখল ভারত কাঁমাটতেই 
মতভেদ দেখা দিল, তখন জনসাধারণের মধ্যে আর বিশেষভাবে সাধারণ 
কংগ্রেস কার্যকতাদের মধ্যে মতভেদ হওয়া আর আশ্চর্য কিঃ বৃহৎ 
জলরাশিকে বাঁধ "দয়া বাঁধিবার পর সামান্য একট: ছিদ্র থাকলে তাহা 
যেমন ক্লমেই বাঁড়য়া ঘায় আর কালে বাধ ভাঁঙ্গয়া কুল ভাসাইয়া দেয়, 
ইহাও একরকম সেই অবস্থা দাঁড়াইল। 

পুণাতেই আমি খুব অসহস্থ হইয়া পাঁড়লাম। কোন মতে ওয়ারধা 
পেপছিলাম। তখন বর্ষকাল-যাহা আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই খারাপ। 
সেখানে দন কয়েকের মধ্যে একটু সুস্থ হইলে পর শেঠ যমূনালাল বাজাজ 

আসিতে বাললেন। তিনি নিজেই আমাকে সেখানে লইয়া ঘাইবেন বাঁলয়া 
ব্যবস্থা কারলেন। পৃজনীয় বাপুজনীও এই ব্যবস্থা ভাল মনে কারলেন। 
আম শেঠজীর সঙ্গে জয়পুর গেলাম । দুভাগ্যিবশে সেখানেও বর্ষা নামিয়া- 
ছিল। রাস্তার কম্টে আর বাদলার জন্য আমার শরীর খারাপ হইয়া 
পাঁড়ল। সে জন্য আমাকে কছাদন জয়পুর থাকতে হইল । প্রথমে তো 
ডান্তারদের, পরে কবিরাজ শ্রীনন্দাকশোর শর্মর ওষ্ধ চাঁলতোছল। 

স্থানে থাকা আমার পক্ষে ভাল হইবে। এজন্য শেঠজনীর সঙ্গে শীকর 
গেলাম। সেখানে প্রায় এক মাস রাঁহলাম। এই শীকরেই এই জীবন- 
স্মৃতি লেখার আরম্ভ হয়। এই সময়েই আমার শেঠজীর জন্মস্থান, 
কাশশকেবাস নামক জায়গা দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। উহার কাছেই 
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লোহাগ্ররজী নামে একাঁট জায়গা আছে, লোকে উহাকে তীর্থস্থান মনে 
করে। পাহাড়ের উপরে বড় সন্দর জায়গায় উহা অবাঁস্থত। যমুনালালজা 
একদিন আমাকে এখানে নিয়া গেলেন। আম এখানে থাকতে থাকতেই 
বোম্বাইয়ে আবার 'নীখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর আঁধবেশন হইল; সেই 
আঁধবেশনে ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা সম্বন্ধে আলোচনার পর ঠিক হইল 
যে, কংগ্রেস ইহা মানিয়া লইতে পারে না। এখন কংগ্রেসকে আপনার 
সক্রিয় নীতির কথা জগৎকে বালিতে হইবে। আর ব্যান্তগত সত্যাগ্রহ করাও 
স্থর হইল। 

সত্যাগ্রহ পাঁরচালনার ভার গান্ধীজীর উপর দেওয়া হইল। তি 
স্থির করিলেন, যাঁদও এই সত্যাগ্রহ হইবে ব্যান্তগত, সামুহক নয়, তথা?” 
কোনও ব্যান্ত তাঁহার অনুমোদন 'বনা সত্যাগ্রহ কাঁরতে পারবে না, আর 
এমন লোককে সে-অনুমতি 1দবেন যাহারা গঠন কর্মের কোনও এক অঙ্গ 
গ্রহণ করিয়াছে এবং উহাতে কাজ করিয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে ইহাও 'স্থর 
হইল যে এমন লোককে অনূমাতি দেওয়া হইবে যে প্রাতানিধিত্ব কারতেছে-- 
অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ এমন হইবে যে তিনি কেবল ব্যন্তি নহেন, অনেকের 
প্রাতানাধও বটে, যেমন এসেমৃব্র ও কাউীণ্সলের মেম্বর, জেলা ও িউ- 
নাঁসপাল বোর মেম্বর, কংগ্রেস কাঁমাটির পদাঁধকারী এবং 'ানবাঁচিত 
সভ্য প্রভৃতি। ফলে এরুপ লোকেরাই অনুমাতি পাইত স্বাহারা নিজেরা 

এবং কোথাও-না-কোথাও পুনরায় নিবচিনপ্রাপ্ত সদস্য। প্রথমটায় এসেমৃরি 
ও কৌনাঁসলের সদস্যদের তথা কংগ্রেস কামটির পদাধকারীদেরই অনুমতি 
িলিত। প্রাদোশক কংগ্রেস কামিটিদের তরফ হইতে এই সব লোকের 
তালিকা প্রস্তুত করিত, আর গাম্ধীজ্র নিকট অনুমোদন চাহিয়া 
পাঠাইত। তান অনুমাত দিলে তবে তালিকাভুক্ত লোকেরা সত্যাগ্রহ কাঁরত। 

সত্যাগ্রহের রূপ হইত এই-_সত্যাগ্রহী ঘোষণা কারত যে আমরা যুদ্ধে 
কোনও প্রকার সাহায্য কারতে পার না। লোকে এ জন্য এক ধুয়া কাঁরয়া 
লইয়াছিল--না এক ভাই, না এক পাই” অর্থাৎ আমরা নিজেদের মধ্য হইতে 
এক ভাইকেও লড়াইয়ে পাঠাইতে চাই না, লড়াইয়ের জন্য এক পাইও অর্থ 
সাহায্য কারতে চাই না। লোকদের এ-বষয়ে খুবই সাবধান কাঁরয়া দেওয়া 

হইয়াছিল যে সত্যাগ্রহে কোনও প্রকার বিক্ষোভ প্রদর্শন যেন করা না হয়) 
কারণ আমরা সত্যাগ্রহের দ্বারা এই অধিকারই পাইতে চাই যে আমরা 
ষাহাই উচিত মনে কার না কেন, দেশের সামনে তাহা প্রচার কাঁরতে পার, 
আমাদের এই আঁধকারে যেন কোনও প্রকার বাধা না পড়ে, এমন কি যুদ্ধের 
দুর্বল যুগেও আমরা ইচ্ছা করিলে তাহার বিরুদ্ধে প্রচার করিবার আধিকার 
যেন আমাদের, থাকে। 



৬৯৬ আত্মকথা 

অনেক লোক এই সত্যাগ্রহের বিরোধিতা করিল, অনেকে ঠাট্রা কাঁরল। 
বামপন্থীরা গরম দলের, তাহাদের বন্তব্য ছিল যে এই প্রকার ঠাণ্ডা সত্যাগ্রহ 
হইতে কোনও লাভ নাই, ইহাতে 'ব্রাটশ সরকারের উপর কোনও প্রভাব 
পাঁড়তে পারে না, ইহাতে আমরা তাহাদের কাজে কোনও প্রকার বাধা 
জল্মাইতে পারব না। কেহ কেহ বালত যে প্রচারের স্বাধীনতা ও "চিন্তার 
স্বাধীনতা তো শুধু ধোঁকার টাট, আমরা যুদ্ধের বিরোধ করিতে চাই। 
কিন্তু খোলাখ্যাীলভাবে তাহা কারবার সাহস আমাদের নাই, এইজন্য এই 
ছলনা বা স্বার্থাসাদ্ধর ঘুন্তি বিস্তার কাঁরয়া রাখিয়াছ। কথাটা হইল এই 
যে আমরা সংসারকে দেখাইতে চাহিয়াছিলাম যে আমরা 'ব্রাটশ গভন“মে্টের 
যুদ্ধে তাহাকে সাহায্য 'দতেছিলাম না, আর কোনও প্রকার শোরগোল বা 

হাঙ্গামা না কারয়াই তাহা দেখাইতে চা'হয়াঁছলাম। যাঁদ ব্যাপক সত্যাগ্রহ 
করা হইত তবে অনেক শোরগোল ছাড়া কাজ করা কাঠন হইত, আর 
প্রাতিনাধদের শুধু অনুমাত দিয়া আমরা ইহাই দেখাইতে চাঁহয়াছিলাম 
যে শুধু একজন নয়, তাহার 'পছনে যাহাদের সে প্রতিনিধি অর্থা অসংখ্য 
নরনারী, তাহারাও আছে, আর এই সত্যাগ্রহ হইতেছে সকলের তরফ হইতে; 
ব্যক্তি কেবল নামত্তমান্্, সত্যাগ্রহ সকলেই করিতেছে । এই সকল কারণে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন শন্ত হাতে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্ঘঞে 
প্রাতানাধ 'নবচিনেও সম্পূর্ণ কড়াকাঁড় করা হইত। যাহারা সত্যাগ্রহে 
যোগ 'দিবে বাঁলয়া আশা করা গিয়াছিল কিন্তু কোনও কারণে যোগ দিতে 
পারে নাই, তাহাদের দরখাস্ত দয়া ছাট লইতে হইত। 

শবহারে, নিজের স্বাস্থ্যের জন্য, আমার পক্ষে সত্যাগ্রহে যোগ দেওয়ার 
অর্থ হইত আমার অস:স্থতা দেখা-শোনার ভার গভর্নমেন্টের উপর দেওয়া । 
এইজন্য গান্ধীজী নিজেই আমাকে আটকাইয়া 'দিলেন। প্রথম দিন যখন 
শ্রীবাব ও অন:গ্রহবাব; পাটনাতে দুই জায়গায়, একজনের কিছু পরে 
অন্য জনে সত্যাগ্রহ করিবেন বলিয়া 'স্থির হইয়াছিল এবং সেই অনুসারে 

তখন সেখানে বিস্তর লোক একন্ন হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ছান্রদের সংখ্যা 
ছিল বোৌশ। সেখানে কছ্ শোরগোল হইল, আর শ্রীবাব্কে গ্রেপ্তার 
কারয়া যে জেলে লইয়া যাওয়া হইল তাহার জের কটক পর্যন্ত চলিল। 

আম দেখিলাম, এইভাবে আরম্ভ করা গান্ধীজীর 'িনদেশ ভঙ্গ করা হইবে 
এবং যাঁদ এখন ইহাকে উৎসাহত করা হয় তবে পরে আর সামাল দেওয়া 
মূশাঁকল হইয়া দাঁড়াইবে এবং লোকে নিজেরাই অনুশাসনের ধজা 
উড়াইবে। ইহা "চন্তা করিয়া আম অনগ্রহবাবূর একক সত্যাগ্রহ আর 
এঁ প্রদেশের সত্যাগ্রহ দুই-ই তখনকার মত বন্ধ করিয়া দিলাম। যতাঁদন 
না লোকে সত্যাগ্রহের মর্ম পুরাপ্যীর বাঁঝতে পারবে এবং গান্ধীজীর 
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নির্দেশ ঠিকমত অক্ষরে অক্ষরে পালন কারবার জন্য প্রস্তুত হইবে ততাঁদন 
উহা বন্ধ থাঁকবে। এই কথা সারা দেশে ছড়াইয়া গেল। লোকে বাঁঝল 
যে এই রকমটা চলিতে পারে না, পরের দিনই আমার কাছে আসিয়া 
অনেকে বাঁলল যে এই রকম ভূল আর হইবে না, কিন্তু এইভাবে সত্যাগ্রহ 
বন্ধ কাঁরলে সমগ্র প্রদেশের দুনমি হইবে। আমিও দোঁখলাম আবহাওয়ার 
সংশোধন হইয়াছে, তখন দুই দন বাদে আবার সম্মাতি দয়া দিলাম । 
তাহার ফলে সমগ্র প্রদেশে শান্তিপূর্ণভাবে, ঠিক যেমনাঁট গাম্ধীজণ 
চাহয়াছিলেন, সত্যাগ্রহ চলিতে লাগল । 

প্রধানমন্ত্রী শ্রৌবাবু) হইতে আরম্ভ কাঁরয়া এসেমৃত্রি আর কাউন- 
সলের আঁধকাংশ সভ্য, জিলা বোর্ড আর মিডীনাসপ্যালাটর অনেক 
সদস্য, কংগ্লেস কমিটির কর্তৃপক্ষের কয়েকজন ও সদস্যদের জনকয়েক, 
সবশদ্ধ প্রায় হাজার খাঁনক লোকে সত্যাগ্রহ কাঁরয়া জেলে গেলেন। 
সরকার ঘে-নীতি গ্রহণ করিয়াছলেন তাহাতে প্রায় সকলেরই এক বংসর 
করিয়া শান্ত হইল। ইহার মধ্যে আবার প্রায় সকলেরই তিন মাস মকুব 
হইত, যাহাকে জেলের ভাষায় মাকাঁ বলে। সেজন্য প্রায় সকলেই নয় মাস 
পরে ছাড়া পাইয়া যাইত। আম বাহিরে ছিলাম আর আঁধকাংশ সময় 
গান্ধীজীর সঙ্গে ওয়ারধাতেই কাটাইতে হইয়াছিল। ইহার এক কারণ ছিল 
যে কংগ্রেসের প্রোসডেণ্ট জেলে যাওয়ার পর কংগ্রেস সংগঠনের সমুদয় 
ভার একরকম তাঁহারই উপর আসিয়া, পাঁড়য়াছিল, যাঁদও কংগ্রেসের 
সেক্লেটার আচার্য কৃপালানকে বাঁহরে রাখিয়া লওয়া হইয়াছিল। 

মহাত্মাজীর আগ্রহে আম আর কৃপালানজা তাঁহাকে সাহাফ্য করিবার জন্য 
ওয়াধাতেই বোশি সময় ছিলাম । 

কংগ্রেসীরা মল্ত্ীত্ব তো ছাড়িয়া দিয়াছলেন। যেখানে যেখানে কংগ্রেসী 
মন্ত্রীমণ্ডলশ ছিল সে সব জায়গয় এখন গভর্নর নিজে ৯৩ ধারায় শাসন 
কাঁরতেছিলেন। সরকার কিছাদন অপেক্ষা কারলেন, দোৌখলেন মন্মীরা 
ফিরিয়া আসেন কি না; সোৌদকে কোন আশা নাই দেখিয়া ক্রমে তাঁহারা 
এসেম্ব্রি-সদস্যদের ভাতা বন্ধ করিয়া দিলেন। যাঁদও পরিষদের অধ্যক্ষ- 
গণের সঙ্গে চাপরাশি প্রভৃতিকে ছাড়াইয়া দেওয়া হয় নাই এবং তাঁহারা 
অজ্পবিস্তর কাজও কাঁরতোছলেন, তবু তাঁহাদের মাসোহারা বন্ধ কাঁরয়া 
দেওয়া হইল। কংগ্রেস অবশ্য জিলাবোর্ড ও নিউনিসপ্যালিটি বন 

কাঁরতে কংগ্রেসী সদস্যগণকে নিদেশ দেন নাই। অনেক জায়গায় 
কংগ্রেসীরা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। কংগ্রেসী সদস্যগণ 
সকলে 'মিালিয়া ইহাদের কাজ কাঁরতেন। এমনও দেখা গেল যে সত্যাগ্রহের 
ফলে ভাল সদস্যেরা কেহ কেহ সাঁরয়া গেলে তাহাদের জায়গায় অন্যায় 
লাভের জন্য কেহ কেহ গিয়া বাঁসলেন। আমাদের কেহ কেহ এমন ভুলও 
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কাঁরলেন যে কংগ্রেসী সদস্যদের শূন্য আসনে নতুন এমন লোক বসাইলেন 
ঘাহারা কংগ্রেসের অনুশাসন মানিয়া চালবে বাঁলয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল। 
কোনও কোনও জায়গায় নূতন নিবচিন হইল, এবং সোজাসুজি না হইলেও 
পরোক্ষভাবে কংগ্রেসীরাই সে সব জায়গায় ঢুকিলেন। ফলে এই সকল 
বোডে যেরূপ আশা করা গিয়াছিল সেরূপভাবে কংগ্লেসের অনুশাসন 
খাটল না। নানা রকম অভিযোগ শুনা যাইতে লাগল। কংগ্রেসের মধ্যে 
যে-দলগত এঁক্য ছিল তাহা এবার ছঢটিয়া গেল। তাহাতে কংগ্রেসের 
দুনমি হইল। 
আমার নিজ প্রদেশে তো সব দায়িত্ই আমার উপর ছিল। আঁধিক 

সময় ওয়ারধায় থাকায় আম অনেক কিছ? করিতে পারিতোঁছলাম না। সেজন্য 
আম একট বাঁধাবাঁধির জন্য একাট ছোট বোর্ড গঠন কারলাম। এই সব 
বোর্ডের কাজ এই কামাঁটর উপর সণপয়া দিলাম। আমার দুঃখ এই যে, 
এত চেষ্টাতেও অবস্থা শুধরাইল না। আমার বিশ্বাস হইল, বিহারের 
এই সবগুলি বোর্ড হইতেই কংগ্রেসী সদস্যদের সরাইয়া নিলে কল্যাণ 
হইবে। এই "সিদ্ধান্তে পেশছিবার অঙ্প কয়েক দিন পরেই এই প্রদেশের 
নেতৃস্থানীয় ব্যান্তদের মযান্ত পাইবার সময় হইল। তখন মনে হইল উহাদের 
ছাড়া পর্যন্ত স্থাঁগত রাঁখয়া উহাদের মতটা নেওয়া উচিত। উ'হারা ছাড়া 
পাইলে পর উহাদের মত লইয়া আম নির্দেশ দিয়া দিলাম যে কংগ্রেসীরা 
জেলা বোর্ড ও মিউনাসপ্যালিটি হইতে বাহির হইয়া আঁসবেন। ইহার 
ঠিক পরেই আবার অসুস্থ হইয়া আম ওয়ার্ধা ফিরিয়া গেলাম। সেখানে 
গিয়া খবর পাইলাম যে অধিকাংশ লোকে এই নির্দেশ পালন করিলেও 
জন-কয়েক এই নির্দেশ মানিতেছেন না। অবশ্য ইহাদের সংখ্যা বৌশ নয়। 
জিলা কামটিগ্লি আর প্রাদেশিক কাঁমটি ইহাদের বিরদ্ধে অনুশাসন 
জার কাঁরয়াছেন। অনেক লোককে কংগ্রেস হইতে বাহির করিয়া দেওয়া 
হইল। এসব ১৯৪১ সনের নভেম্বর-ডসেম্বর মাসের কথা। ১৯৪০ 
সনের নভেম্বর হইতে ১৯৪১ সনের মাঝামাঝি পর্যন্ত আরও কিছ, ঘটিল 
যাহার কথা এখানে বলা উচিত। 
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আম উপরে বাঁলয়াছি যে তখন আমাকে ওয়ারধাতে অনেক 'দিন কাটাইতে 
হইয়াছল। আম ওখানে থাকতে মহীশূর কংগ্রেসের শ্রীদাসাপ্তা ওয়ার্ধায় 
আঁসিলেন। তিনি মহাত্মাজীকে বাঁললেন যে তাঁহাদের বার্ষক উৎসব 
হইবে, সেই অনুষ্ঠানে আমার ঘাওয়া দরকার। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের 
ভার তাঁহারা আমার উপর 1দতে চাহেন। মহাত্বাজী তাঁহার অনুরোধ 
মাঁনয়া নিলেন। আমাকে ওখানে যাইতে আজ্ঞা কাঁরলেন। তুঙ্গভদ্রা 
নদীর ধারে হরিহর নামক স্থানে এ সম্মেলন হইল। ভার সুন্দর দৃশ্য। 
লোকের মনে খুব উৎসাহ দেখা গেল। সম্মেলন, প্রদর্শনী ছাড়াও 
দাসাপ্পাজী আমাকে মহাশুরের অনেক স্মন্দর ও পুরাতত্বের জন্য প্রাসদ্ধ 
জায়গা দেখাইতে চাঁহলেন। আমিও তাহাই চাহিতেছিলাম। সেখানে 
যাইবার আগেই শ্ত্রীদাসাপ্পার সঙ্গে কথাবাতাঁ হইয়াছিল। তিনি কাজের 
প্রোগ্রামও করিয়া নিয়াছলেন। বাঙ্গালোর এবং মহীশরের মান্দরগ্যাল 
ছাড়াও বহু হিন্দ এবং জৈন শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ মান্দর দেখিলাম। 
শ্রবন বেলগোলা এবং হলেবীডের দৃশ্য অদ্ভুত। এ সব জায়গায় বিশ্বের 
মানুষকে চমতকৃত করার মত যে-সব নিদর্শন আছে, মনে হয়, সেই সব না 
দোঁখলে মানুষের কাতিত্বের অনেকখাঁনই দেখা হইল না। একটি পাহাড়ের 
চূড়ায় পাথর কাটিয়া মহাবীর তীর্থকরের যে-বিরাট মূর্তি খোঁদত করা 
হইয়াছে তাহা অনেক দূর হইতে, প্রায় ১০/১৫ মাইল হইতে, দম্টগোচর 

হয়। কাতিত্ব এইখানে যে অত বড় মূর্ত কিন্তু পৃথকভাবে নির্মাণ কাঁরয়া 
ওখানে শিখরের উপর চড়ানো হয় নাই বরং সেই পাহাড়ের উপ্চু চূড়া 
কাটয়াই করা হইয়াছে এবং চারাদকের পাহাড় কাটিয়া সমতল কারয়া 
দেওয়া হইয়াছে। মার্ত এত সুন্দর যে আপাঁন অনেক মাইল দূর হইতেই 
দেখন আর নিকটে গিয়াই দেখুন, তাহার সকল অঙ্গ এমন অনুপাত 
রাখিয়া গড়া হইয়াছে যে মনে হয় কোথাও কোনও ন্াটই চোখে পাঁড়বে 
না। প্রত্যেক অঙ্গ, পায়ের আঙ্গুল হইতে আরম্ভ কাঁরয়া নাক কান পর্যন্ত 
নিজের নিজের জায়গায় ঠিক অনুপাতে তোর হইয়াছে বাঁলয়া দেখা যায়। 

ইহা জৈনদের এক মহা তীর্থ আর সারা ভারতবর্ষের জৈনগণ ইহা 
দেখিতে যান। শুনিয়া আমার খুব আনন্দ হইল যে আরার শ্রীনির্মল- 
কুমার জৈন সপারবারে আঁসয়া সেখানে অবকাশ যাপন করতেছেন। 
ওখানকার লোকে আমাকে তাঁহার সম্বন্ধে 'জজ্ঞাসাবাদ কাঁরতোঁছলেন। 
আম শুনিয়া বিস্মিত ও আনান্দত হইলাম যে আরার নিকটে যেখানে 
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তিনি বিধবাদের জন্য একটি আশ্রম খুলিয়াছেন সেখানে এই মূর্তির 
অনুকরণে একাট ছোট মূর্তি নিমণি করিয়া দিয়াছেন, আবকল এই রকম, 
তফাতের মধ্যে শুধু আকারে- যেখানে এই পাহাড়ের মৃর্তাট ৬০/৭০ 
ফুট উচু সেখানে আরার মূর্ত ২০/২২ ফুট। এখানকার এই িনিসাঁট 
তো বিশাল মূর্তি নিমাঁণ-শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নমুনা । 

এখন হলেবীডে এমন কয়েকাট নিদর্শন পাওয়া ঘায় যাহা সক্ষমতার 
একেবারে সীমা পর্যন্ত পেপছাইয়া গ্িয়াছল। সেখানকার মান্দিরগাীলতে 
পুরাণের কথা মূর্তির আকারে প্রদরর্শত হইয়াছে । মাতিগুি অত্যন্ত 
সুন্দর ও মধ্র। প্রায় পনেরো-কুঁড় ফুট উ্চতে একা মূর্তি আছে, 
তার গায়ে ফুল-লতা-পাতা আঁকা আছে আর সেই ফুলের মধ্যে একটি 
মধূমাক্ষকা বাঁসয়া রাঁহয়াছে। নীচে দাঁড়াইয়া দোঁখলে মনে হয় সত্য 
এরটি মৌমাছি বাঁসয়া্ছে আর এ তো তাহার পা ও পাখা । বস্তুত 
মৃর্তিট ও তার গায়ের ফুল-পাতা যেমন পাহাড়ের গা খোদিয়া নিমাঁণ করা 
হইয়াছে, এ মধ্মক্ষিকাও সেইভাবেই পাথরে খোদাই করা । কেহ আলাদা 
তৈয়ার করিয়া উহাকে এখানে বসায় নাই। দাক্ষণের মান্দিরগ্ীলতে 
পাথরে তৈয়ার শিকল আকৃছার দেখা যায়। কোন ধাতু দিয়া শৃঙ্খল তৈয়ারি 
করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, কারণ উহার এক একটি কড়া আলাদা 
আলাদা করিয়া বানাইয়া একাটর সঙ্গে আরেকটি গাঁথয়া তোলা হয় আর 
জোড়ের জায়গাগুীল পটিয়া বা গরম করিয়া ফাঁকগুল বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হয়। কিন্তু পাথরে গড়া শৃঙ্খল তো আর সে প্রকারে করা চলে না। 
উহার কড়াগ্ীল আলাদা. আলাদা বানানো যায় না। একই পাথরকে লম্বা 
লম্বা টুকরা কাটিয়া একের সঙ্গে অপরকে জটুড়িয়া বানাইতে হয়। কাজটা 
বেশ শস্ত, কেননা, যাঁদ কোন হাতুড়ি বা ছেনি জোরে লাগে আর একটি 
টুকরাও ভাঙ্গিয়া যায় তবে সমস্ত শিকলটাই খারাপ হইয়া যাইবে। আম 
অন্য মন্দিরেও শিকল দেখিয়াছি 'কন্তু তাহারা আকারে বৃহৎ। হলেবীডের 
একটি মূর্তি আমি বেশ কিছ; উষ্চুতে উঠিয়া দেখিয়াছি, অনেক অলঙুকারে 
মূর্তিট সসঙ্জত। সকল অলঙ্কারই পাথরের আর এঁ রকমই একটি 
টুকরা পাথরে খোদাই করা, যে-পাথরে মার্তীট তৈয়াঁর' সেই পাথরেই 
অলঙ্কারগ্াাঁলও খোদিত। এ মূর্তির নাকে একটি ছোট্ট ঝুলনি বা নাক- 
বেশর, তাহাও এঁ পাথরের, আর ছোট্র বেশরটি নাকের এক ততোধিক ছোট 
ছিদ্র হইতে ঝুলিতেছে। নাকে যে নথ ছিল তাহাও খুব সূক্ষ্ম আর 
নাকের "ছদ্রের চার পার্রবে উহাকে ঘুরান যায়। এ নাকের গহনাটর 
ব্যাস আধ ইণ্টির বোঁশ হইবে না আর তাহা হইতেই নাকের ছিদ্রের আয়তন 
আন্দাজ করা যাইবে । বিশালতা আর সক্ষমতা এই দুইয়ের সূন্দর স্ন্দর 
নমূনার বিবরণ পাঁড়য়া পাঠক বাঁঝতে পারিবেন স্বজ্প সময়ের মধ্যেই 
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ওখানকার কত শিল্পকলা আর শিল্পীদের কাতিত্বের নমুনা আমরা দেখিতে 
পারি! পাথরের উপর এই রকম বিশাল ও সূক্ষরন কাজের নিদর্শন আমরা 
অজন্তা এবং এলোরায় দোঁখতে পাই। অজন্তায় চিন্রকলার আশ্চর্য গবকাশ 

দেখা যায় আর এলোরায় আছে পাহাড়ের গায়ে কাটা বিশাল মান্দর আর 
সুন্দর সুক্ষ মূর্তি নিম্ণের চমৎকার নিদর্শন। 

তৃতীয় আশ্চর্য ছিল সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। গারসপ্পা জল- 
প্রপাত যে-জায়গায় অবস্থিত তাহা ইংরেজ রাজ্য আর মহধশূর 
রাজ্যের সংঘোগস্থল। প্রায় এক হাজার ফট উচ্চ: হইতে জল পাঁড়তেছে। 
একাঁদকে বৃটিশ রাজ্যের এক কোণ আর অন্যাদকে মহাঁশূর রাজ্যের এক 
কোণ হইতে আমরা ইহা দেখতে পাঁরি। কিন্তু মহীশূর রাজ হইতে 
দেখলে দৃশ্য আধকতর সুন্দর ও মনোরম হয়। সেখানে থাঁকয়া ও 
বাঁসয়া দেখিবার জন্য উৎকৃষ্ট স্থান রাজ্য সরকার করাইয়া 'দয়াছেন। আম 
খাঁনকক্ষণ বাঁসয়া এই চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতেছিলাম। সেই সময় 
এখান হইতে 'বদন্যং উৎপন্ন কারবার জন্য কারখানা প্রস্তৃত করার ও বহর 
দুর পযন্ত বিদ্যুৎ পেপছাইবার ব্যবস্থা মহীশুর রাজ্যের পক্ষ হইতে করা 
হইতেছিল। অনেক শ্রীমক সেখান হইতে কয়েক মাইল দূর পযন্ত কাজ 
কাঁরতে আঁসয়াছল। জান না এতাঁদনে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্ষের উপর 
মানুষকে মান্ষের পাঁড়নের কিরূপ প্রভাব বিনিকির রানার 
আছে কি না। 
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কয়েক দিনের জন্য পাটনায় আঁসয়াছলাম, পুনরায় ওয়ার্ধয় ফিরিয়া 
গেলাম। যে-দন পাটনা হইতে রওনা হওয়ার কথা ছিল সেই রান্রতে 

হইয়াছে, 'কন্তু ইহা যে একটা বড় সমস্যা, এবং ইহার পাঁরণামে ভয়ঙ্কর 
খুন-খারাঁপি হইতে পারে, তাহা মনে হয় নাই। ওয়ারধায় পেপছিবার একাঁদন 
পরেই সংবাদপত্রে জানা গেল, টোলগ্রামও পেশছিল যে ?াবহারে ভঁষণ 
দাগ্গাফেসাদ বাধিয়াছে। গান্ধীজীর নিদেশ হইল, আমিও মনে মনে 
ভাঁবয়া দেখলাম, এ-অবস্থায় আমার আঁবলম্বে হারে যাওয়া উাঁচত। 
আম ফেরত গাড়ীতে রওনা হইলাম। পাটনায় পেপীছিয়া জানলাম যে 
শাহ মহম্মদ উজির মূনীমী ও মথুরাবাব কয়েক দিন ধরিয়া বিহার- 
শরীফেই আছেন এবং সেখানকার অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া "গিয়াছে, 
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অনেক হিন্দ; ও মুসলমান খুন হইয়াছে, এবং অত্যাচার বিহার-শরীফ 
শহরে আরম্ভ হইলেও সেখানে সীমাবদ্ধ না-থাকিয়া গ্রামেও ছড়াইয়া 
পাঁড়তেছে। মনে পাঁড়ল, ১৯১৮ সালে এই প্রকারে শাহাবাদের পরো 
নামক গ্রামে দাঙ্গা আরপ্ত হইয়া সেই জেলা ছাড়া আশপাশের জেলাগীলর 
কয়েক অণ্লেও ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল। তাই আমি আরও চিন্তিত 
হইলাম। সুযোগ মতো এীদন প্রফেসর আবদুল বারও, ইীন বাঁহরে 
ছিলেন, পাটনায় আঁসয়া পেপিছিলেন। আমরা সঙ্গে মোটর ও লরী 
লইলাম। তাহাতে বিহার 'বিদ্যাপনঠের অধ্যাপক ও ছাত্রদের এবং অন্য 
অনেক কর্মীদের উঠানো হইল। এ দিনই িহার-শরফের দিকে যাত্রা 
করলাম। সেখানে পেশছিয়া ঘখন শাহ উজির মুনীমী ও মথুরাবাবূর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল তখন সব বুঝতে পাঁরলাম। অনেকে খুন হইয়াছিল; 
তবে অবস্থা এখন কিছ; ভালর 'দকে যাইতেছে । গভর্নমেন্ট পদীলশেরও 
প্রচুর ব্যবস্থা কাঁরয়াছিলেন। জেলামম্যাঁজস্ট্রেটে ও কাঁমশনার এবং 
পুলিশের বড় বড় আঁফসারও পেশছিয়া 'গিয়াছিলেন। শাহ সাহেব ও 

মথুরাবাবু প্রাণের মায়া ত্যাগ কাঁরয়া যেখানে যেখানে হাগ্গামা হইত 
সেখানে গিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ করিতেন। কোথাও কোথাও আব্রমণ- 
কারীদের পরে পেশছিতেন, সেখানে মৃতদেহগ্ীল 'নজেরাই উঠাইয়া 
যথাস্থানে পাঠাইবার বিষয়ে সাহায্য কারিতেন। 

আমরা পেশীছবামান্র চারাঁদকে গ্রামে গ্রামে, যেখানে যেখানে কিছ 
দুর্ঘটনার সংবাদ আসিতোছল, সর্বত্র আগমনবাতাঁ ছড়াইয়া পাঁড়ল। 
লোকের মনে সাহস জাল্মল, ভুল ধারণা দূর করিয়া শান্তি স্থাপনের 
চেষ্টায় সকলে লাগিয়া গেল। 'তন-চার দিনের মধ্যে অবস্থা অনেকটা 
শুধরাইয়া গেল। সেখানেই প্রাদেশিক মুসালম লীগের সভাপাঁত খাঁ 
বাহাদুর মহম্মদ সৈয়দ ইসমাইলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হইল। 
আমরা দুইজন এক 'দনের জন্য পাটনায় আসিলাম। সেখানে এক বৃহৎ 
সাধারণ সভায় আমরা উভয়েই বন্তৃতা কারলাম। আম পুনরায় বিহার- 
শরীফে ফিরিয়া গেলাম। কয়েক দিন সেখানে থাকিয়া যেখানে যেখানে 
মারাঁপট, লুটতরাজ ও খুন-খারাপি হইয়াছিল সেই সব স্থানে গিয়া 
লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরলাম ও তাহাদের শান্ত করিলাম। যাহা 
দোঁখতে পাওয়া গেল সে-দৃশ্য বড়ই ভয়ানক ও ব্যথাদায়ক। 'হন্দু বা 
মুসলমান যখন এই ধরনের ঝগড়ায় জড়াইয়া পড়ে তখন ধর্ম ও মন্মব্যত্ব 
দুই-ই ভুলিয়া যায়। পরস্পরের রক্তাপপাসু হইয়া ওঠে। এই ঝগড়ায় 
হিন্দ; ও মুসলমান উভয়েই মারা গিয়াছিল, তবে মুসলমানের সংখ্যা ছিল 
আধক। এই ঝগড়া না থামাইলে অবস্থা আরও ভীষণ হইয়া উঠিত। 
শান্তি স্থাঁপত হইলে পরে আম পুনরায় ওয়াধয়ি ফিরিয়া গেলাম। 
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সেখানে অন্য একাঁট কাজের ভার লইলাম, অথবা ইহা বলাই ভাল যে 
আমার উপর সেই কাজের ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। [সান্দধয়া স্টীম 
ন্যাভগেশন কোং ভারতবাসীদের জাহাজী কোম্পানী। ইহাদের জাহাজ 
বিশেষ করিয়া ভারত ও ব্হ্মদেশের মধ্যে অথবা ভারতবর্ষের সমদ্রতটের 
বন্দরগ্থলতেই বেশি যাওয়া-আসা ও মাল বহার কাজ কাঁরত। 
কোম্পানী চাঁহতোছল যে জাহাজ তোর কারবার জন্য এক কারখানা 
খোলে। অন্ধের বিশাখাপট্রনমে এজন্য উপযান্ত স্থান বাছা হইয়াছিল। 
ডিরে্রদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শেঠ বালচন্দ হারাচন্দ ও শেঠ শান্তকুমার 
নরোত্তম ম:্রারজী। তাঁহাদের মত হইল যে আম এ-কাজের ভার লই। 
সে-সময়ে আম গান্ধীজীর আজ্ঞা ছাড়া কোনও কাজই কাঁরতাম না। 
এজন্য তাঁহারা গান্ধীজীকে বালিলেন। ওখানে ঘাইবার অনুমাত পাইলাম। 
এই ব্যাপারে ভারতীয় জাহাজের ও বাণিজ্যের ইতিহাস অধ্যয়ন কারবার 
সুযোগ মিলল। এমানতে তো অল্পস্ব্প জানতাম যে ব্রিটিশেরা 
কি ভাবে এরুপ প্রসারিত বাণিজ্য ভারতবাসীদের হাত হইতে জোর করিয়া 
কাঁড়য়া লইয়াছিল, কিন্তু এবার অধ্যয়নের ফলে বিষয়ের জ্ঞান আমার 
আরও আঁধক বাঁড়ল। এই অধ্যয়নে কোম্পানীর লোকেরা পৃস্তকাদিও 
পেপীছয়া দিয়াছল, এইজন্য পড়াশুনায় অনেক সাবিধাও হইয়াছিল। 
আম এই সুযোগে ওখানে যে বন্তৃতা দিয়াছিলাম তাহাতে সমস্ত ইতিহাস 
ও বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছিলাম। কোম্পানীর 
দিক হইতে 'বরাট আয়োজন করা হইয়াছিল। সমস্ত িরেক্রেরাই সেখানে 
আসিয়াছল। সমগ্র ভারতবর্ষের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যান্ত আমান্দিত 
হইয়াছিলেন। সরকার নৌ-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও উপাস্থত 
ছিলেন। অনেক ধূমধামের সঙ্গে এই মহোংসব শেষ হইল। সাধারণের 
হিতকর কার্যের জন্য আমাকে উৎসবের আয়োজনকারীরা কিছু টাকাও 
দয়াছিল। তাঁহাদের ইচ্ছানূসারে আমি সে-টাকা যে-সব প্রতিষ্ঠান এ 
কাজে ঘ্যন্ত থাকত তাহাদের দিয়া দিলাম। তাঁহারা আমার সঙ্গে কিছ; 
জনিসপন্রও দিয়াছিলেন, ফিরাঁতি ট্রেনে ছু; দূর চালয়া আসবার পর 
আমি তাহা দেখিলাম। 
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'বিশাখাপট্রনমের কাছেই ওয়ালটেয়ার। সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া ঢাকা, 
যাইবার পথে আম আর মথুরাবাবু কাঁলকাতা পেপাছলাম। পথে কটকেও 
অ্পক্ষণের জন্য ছিলাম। ঢাকায় যাইতেছিলাম কারণ সেখানেও গুরুতর 
হিন্দ--মুসলমানে দাঙ্গা হইয়াছিল। ঢাকা শহরে আরম্ভ হইয়া এই দাঙ্গা 
অনেক গ্রামেও ছড়াইয়াছল। গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করিয়া জবালাইয়া 
দেওয়া হইয়াছিল। ঢাকায় তো বহু লোক খুনও হইয়াছল। আমরা 
যখন পেপাছলাম তখন অবস্থা অনেকটা শান্ত হইয়া আঁসয়াছে। ওখানে 
যাওয়ার আগেই কলিকাতায় মৃখ্যমন্্ী ফজলুল হক ও স্যার নাজমুদ্দীনের 
সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আম যখন কলিকাতার হাইকোর্টে 
ওকালতি করিতাম তখন হইতেই ফজলল হকের সঙ্গে আমার পাঁরিচয় 
ছিল। বাংলা দেশের রাজনোতিক বন্দীরা সেবার ঘখন জেলে অনশন 
কাঁরতোছল সেই সময় আলোচনার সূত্রে স্যার নাঁজমদ্দীনের সঙ্গে 
আলাপ হইয়াছিল। 

ঢাকার নেতৃস্থানীয় ব্যন্তদের সঙ্গে দেখা করিলাম। 'হন্দুদের উপরে 
বড়ই জূলুম হইয়াছল। সেজন্য হিন্দুদের মনে স্বভাবতই রাগ ছিল। 
মুসলমানগণ ঢাকার নবাব সাহেবের বাড়ীতে এক চায়ের আসরে আমাকে 
নিমন্ণ করিলেন। সেখানে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা হইল। আঁম ঢাকার 
প্রাচীন কংগ্রেসী, তখনকার জিলা কমিটির সভাপাঁত, শ্রী শ্রীশচন্দ্ের বাড়ীতে 
উঠিয়াছিলাম। যে সব গ্রামে লুঠপাট, আগুন লাগানো ইত্যাঁদ হইয়াছিল, 
ঢাকা হইতে গিয়া সেগুলি দেখিলাম । ভয়ঙ্কর দৃশ্য। বাংলা দেশে সব সময় 
পাকা দালান হয় না, অনেক সময়ই ঘরগুলি টিন অথবা খড় দিয়া ছাওয়া 
হয়। দেওয়ালগল বাঁশের টাট "দিয়া গাঁথা হয়, আর এগাল কাঠ বা বাঁশের 
খখটর উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মাটির মেজে রক্ষার জন্য কোন 
কোন জায়গায় ঘরের মেজে সিমেন্ট 'দিয়া বাঁধাইয়া লওয়া হয়। এমন সব 
গ্রাম দোখলাম যেখানে শুধু আগুনে পোড়া কাঠের খাট ও সিমেন্ট করা 
মেজে ছাড়া ঘর-বাঁড়র কোন চিহ্ন নাই। অবস্থা বিহার-শরীফেও খুব 
খারাপ হইয়াছিল। কিন্তু ঢাকা জেলার অবস্থার সঙ্গে তুলনাই হয় না। 
বিহারে হিন্দুর সংখ্যা বোঁশ, সেখানে মূসলমানরাই বোশ মার খায় ও 
লুঠ্পাটও তাহাদের উপরই বেশি হয়। ঢাকার মৃসলমানরাই সংখ্যায় বেশি 
সেজন্য হিন্দুদের উপরই উপদ্ুব বোশ হয়। তবে ঢাকায় যে-ধরনের লু- 
পাট আর আগ্মদাহ হয় উহার তুলনায় বহারে কিছুই হয় নাই। 
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দুই-তিন দিন এ সকল গ্রামে ঘ্ারয়া ঘ্ারয়া দেখিবার পর ঢাকায় 
ফারয়া আসলাম। গ্রামাণ্চলে ঘুরতে ঘর্মারতে আমার ক্বগ্রাম 'জিরাদেঈয়ের 
দইটি লোকের সঙ্গে দেখা হইল। তাহারা কাজ খ'জতে ঢাকায় 
আসিয়াছে। বহ: বিহারী লোক যেমন করে, ইহারাও কিছ: পয়সা কামাইয়া 
বিহারে যাওয়া-আসা করিত। আমার আশ্চর্য লাগিল যে আসাম যাত্রায় 
যেমন সারণ জেলার লোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, বাংলা দেশের গ্রামে 
আসিয়া সেইরূপ আমার দেশের লোকের সাক্ষাৎ পাইলাম । গরণব বিহারণ 
মজদুরদের যতটা সাহস আর অধ্যবসায় আছে, সেখানকার লেখাপড়া জানা 
লোকের মধ্যে ততটা দেখা ঘায় না। প্রদেশের বাহিরে ?শাক্ষত লোকের 
সংখ্যা খুব কম, কিন্তু আঁশাক্ষত মজদুর একাঁদকে যেমন বোম্বাইয়ে হঠাৎ 
দেখিয়াছিলাম, অন্যাদকে সেই রকম রাঁহয়াছে বর্মা, বাংলা ও আসামে। 

ইংরেজী শিক্ষা ক আমাদের প্রদেশের লোককে অলস ও নিক্কর্মা করিয়া 
তুদলিতেছে ? 

এ-বষয়ে আর একটা কথা মনে পাঁড়তেছে। এই গরীব বেচারণরা 

সুদূর ব্রহ্মদেশ, বাংলা, আসাম ইত্যাদতে গিয়া মজার খাঁটিতেছে, সেখান- 
কার ক্ষেত চাষ করিতেছে, ধান পাঁকিলে কাঁটিতেছে, পালাক বাঁহতেছে, 

রাজত্ব গ্রামে পুজ্করিণী কাটা, কুয়া তৈয়ার করা, বাঁড় তোলা, ইত্যাঁদ 

কারতেছে, খিদমদ্গারির ও পাহারাদারের কাজও আঁধিকাংশ ইহাদেরই 
হাতে । এইভাবে বাংলা, আসাম ইত্যাঁদ হইতে বিহারের গ্রামে অনেক 
পয়সার আমদাঁন হয়--বিশেষ কাঁরয়া সারণ জেলায়। উপাজর্নকারীরা যখন 
বাহরে গিয়া থাকে, তখন জরাদেঈ গ্রামের পোম্ট অফিসে প্রায় প্রত 

সপ্তাহে চার-পাঁচ হাজার টাকা মান অডারযোগে আসে । লোকেরা হিসাব করে 
যে এইভাবে বিহারের গ্রামে বাহির হইতে বৎসরে প্রায় পাঁচ কোঁট টাকা 
আ'সয়া থাকে । কোনও কোনও বাঙ্গালী-ভাই বালতে চান যে বহারের 

লোকেরা বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে আভযোগ করে-বিশেষ করিয়া শিক্ষিত 

শবহারী, যাহাদের সরকার দপ্তরে ও উীকলখানায় বাঙ্গালনদের সঙ্গে 
প্রাতদ্বান্দতা কাঁরতে হয়। জান না এইভাবে সরকার দপ্তরের কেরানীরা 

ইত্যা'দ বহার হইতে কত টাকা লইয়া যান: কারণ ইহাদের টাকা তো আর 
গরীবের মত ছোট ছোট মনি অর্রিযোগে ঘায় না; আর একথাও বলা 
কঠিন যে হিসাব করিলে বিহার পায় বেশি না বাংলা । কিন্তু একটা কথা 
স্পম্ট। ধবহারীরা বাংলায় শিয়া এমন আবশ্যক কাজ করে যাহা না-হইলে 
সেখানকার লোকদের জীবন নির্বহই কঠিন হইয়া পড়ে, আর ' যাহার 

৪৫ 
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প্রয়োজন বাঙ্গালী-ভাই অনুভব করে। কিন্তু বিহারে বাঙ্গালী যে-কাজ 
করে তাহার বিষয়ে শাক্ষত বাঙ্গালী চায় ও বলে যে বাঙ্গালী যাঁদ একাজে 
না আসত তাহা হইলে 'বহারীদের ছু ক্ষতি হইত না। তাহারা 
িাজেরাই সমস্ত কাজ চালাইতে পাঁরত। এ ছাড়া শত শত বহার মাথার 

একজন বাঙ্গালী উচ্চ পদে বাঁসয়া আরাম কাঁরতে কারতে ততখাঁন উপাজন 
করে। -যাহা হউক, এ-প্রকার মন কষা-কাঁষ বহাঁদন হইতে চাঁয়া 
আসিতেছে । চাকুরিজীবীদের মধ্যে বিহারী ও বাঙ্গালীর বড় ভিড়। 
গরীবের কথা হয়তো কদাচিং কাহারও মনে ভাসে । 

এই ঝগড়ার জন্য কংগ্রেসের মন্নীত্ব গ্রহণের সময়, বিহারে খুব 
আন্দোলন হইয়াছিল। একাঁদকে বিহারীদের আভযোগ ছিল যে অনেক 
ণবভাগের দপ্তরে এবং সরকারি কাজে এ সময় হইতে-_যখন বাংলা ও বহার 
একত্র ছিল- বাঙ্গালীরা দখল কাঁরয়া লইয়াঁছল এবং স্বতন্ম প্রদেশ 
স্থাপিত হইবার পরে প্রায় ত্রিশ বংসর কাটিয়া গেলেও তাহাদের সমান 
আধিপত্য ছিল। অন্যাদকে বাঙ্গালীরা বলিত যে অনেক বাঙ্গাল যাঁদও 
বাংলা ভাষাই বলে, কিন্তু তাহারা ীবহারের অধিবাসী অথবা বিহারে বসতি 
কাঁরয়া আছে, তাই তাহাদের সরকার চাকুরি দেওয়ার ব্যাপারে কোনও 
প্রকারের 'বহারী-বাঙ্গালী ভেদ-জ্ঞান করা অনুচিত__তাহাদের আঁভযোগ 
ছল যে এই প্রকার ভেদ-ভাব কার্যতঃ দেখানো হয়। এই আঁভযোগ কংগ্রেস 
পযন্তি পেপছিল, আর যে-সময়ে শ্রীসুভাষচন্দ্র বস্ মহাশয় কংগ্রেসের 
সভাপাঁতি ছিলেন তখন ওয়ার্কং কাঁমাট তদন্ত কাঁরিয়া ?রপোর্ট দেওয়ার 
ভার আমার উপর অর্পণ করিলেন। আমি সকল কথা পরাঁক্ষা ও আলোচনা 
করিয়া এক দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করিলাম, তাহাতে গত কথা ছাড়া 
ভাবষ্যতের নিদেশও ছিল, কিরূপে সকলের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে আচরণ 
করা ঘায়। ওয়াঁর্কং কমিটি আমার রিপোর্ট ন্যায়সঙ্গত মনে কাঁরয়া গ্রহণ 
করিলেন এবং কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে সেই অনুসারে কাজ করিতে আদেশ 
শদলেন। আমার অনুমান, উভয় পক্ষই আমার অন্মোদনগূলি মঞ্জুর 
কাঁরলেন। যাঁদও কোনও এক পক্ষের সকল দাবা তাহাতে মঞ্জুর করা হয় 
নাই তথাঁপ লোকেরা বাঁঝতে পাঁরয়াছল যে আম যাহা বলিয়াছ তাহা 
এক প্রকার সত্যই । 

যাহা হউক, যখন আম পল্লী-অণ্চল হইতে 'ফরিয়া ঢাকা শহরে 
পেশীছলাম, তখন জানতে পারলাম যে ঢাকায় দাঙ্গার শবষয়ে গভর্নমেন্ট 
তদন্ত করা “স্থর করিয়াছেন এবং সরকারের দিক হইতে বাংলার স্ট্যাণ্ডিং 

অনুসন্ধান. কারবার জন্য পাঠানো হইয়াছে । অনেক 'দিন ধাঁরয়া দেখা হয় 



নাই, বর্ত মান সমযোগ উৎকৃষ্ট মনে কাঁরয়া আঁম তাহার সঙ্গে দেখা কারতে 
গেলাম। তান নদীমধ্যে ছোট এক স্টীমারেই বাস কাঁরতোঁছলেন। 
তাহার সঙ্গে কথা বঁলিতোছলাম এমন সময়ে খবর আসল, ঢাকা শহরে 
পুনরায় খ্বনাথ্দান আরম্ভ হইয়াছে, আর দুই-একজন ছোরাতে ঘায়েল 
হইয়াছে। আমার পরের 1দনই চলিয়া যাওয়ার কথা ছিল। রান্িও এই- 
ভাবেই কাটিল। সকাল বেলায় জানা গেল যে শহরে খুব গোলমাল 
চলিতেছে, অনেক লোকে ছোরার ঘায়ে আহত হইয়াছে। মনে হইতোঁছিল, 
হিন্দুরা যাঁদ খবর পায় যে মুসলমানদের কোনও পাড়ায় দুই-এক জন 
হিন্দুকে ছোরা মারিয়াছে তাহা হইলে দুই-চার ঘণ্টার মধ্যে কোথাও-না- 
কোথায় কোনও পাড়ায় ঠিক এ-সংখ্যক মুসলমানকে ছোরা মারে। এই- 
ভাবের ব্যবস্থা হিন্দু-মুসলমান কয়া চলিয়াছে। এই প্রকার ব্যবস্থার 
জন্যই যাহারা ছোরা মারে তাহারা ভাবে না যে যাহাকে মারা হইল সে কি 
দোষ কারল। যে মারে সে তো সংরাক্ষিত থাকে, বাঁচিয়া ঘায়, আর হিন্দু 

হউক কি মুসলমান হউক, যে চুপচাপ নিরীহভাবে নিজের পথে চলে, 
কোনও অপরাধ করে না, সে অকারণে মার খায়। দুপুর বেলা যখন 
রওয়ানা হই তখন পর্যন্ত আট-দশ জন খুন হইয়াছিল। এই অবস্থায় 
তদন্তের কাজ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই উহা স্থাঁগত কারয়া 
চা িলারাররিসাধাজি জরি রানি নিন সানা দের 

কাঁলকাতায় আসিলেন। 
কাঁলকাতা হইতে আঁম সোজা পাটনায় ফারিয়া আ'সিলাম। পাটনাতে 

১৯৪১-এর জুন মাসের শেষ দিনে আসিয়া পেশীছিলাম। পথেই যে 

হাঁপানি ও কাশি আরম্ভ হইয়াছিল তাহা খুবই বাড়িয়া গেল। জবরও 
হইল। আম পাটনাতেই নাময়া পাঁড়লাম। বর্ধও শুরু হইয়া গেল, 
আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা বড়ই খারাপ। প্রায় দুই মাস সেখানেই 

পাঁড়য়া থাঁকলাম। অবশেষে, উপরে যেমন বায়াছি, ব্যান্তগত সত্যাগ্রহের 
জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিতেরা ছাড়া পাইতে লাগিল। বিশেষ করিয়া শ্রীবাবু, 

সঙ্গে দেখা কারয়া ও জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি হইতে কংগ্রেস 

সভ্যদের বাহিরে যাইতে আদেশ দিয়া আম স্বাস্থ্যোদ্ধার মানসে ওয়াধয়ি 

চলিয়া গেলাম। 



যুদ্ধের ভীষণ অবস্থা ও 'ক্রিপৃস্ পারকল্পনা 

আমি ঢাকায় থাকতেই শুনিলাম জামানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। 
কারয়াছে। জামনি সেনা খুব দ্রুত গাঁততে রাঁশয়ায় প্রবেশ কারয়া 
আগাইয়া যাইতেছে । অল্প দিনের মধ্যেই জার্মনিরা রাশিয়ার এক বৃহৎ 
অংশ দখল করিয়া লইল। এই যুদ্ধ বিরাট আকারের। রাশিয়ার উত্তর 
সীমান্ত হইতে দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত জামান আর রুশ সৈন্যের সমাবেশ। 

জামনী পশ্চিমে স্পেন ও পর্তুগাল, উত্তরে সুইডেন আর দক্ষিণে ইটালী 
ছাড়া ইউরোপের প্রায় সব দেশ নিজের কবলে আনিয়া ফেলিয়াছিল। 
স্পেনে ফ্রাঙ্কোর আধিপত্য ছল, তাহাকে 'িষ্টেটার করিবার মধ্যে জামানীর 
অনেকখানি সহায়তা ছিল সেইজন্য তাহার জার্মানীর প্রাত কৃতজ্ঞতা 'ছিল। 

সুইডেনের বড় খারাপ অবস্থা । ইটালীও জামনীর সঙ্গে যুদ্ধে যোগ 
দিয়াছিল। এই সব পরাজিত দেশে কিছু লোক লূকাচর করিয়া 
জামনীর সঙ্গে গেরিলা লড়াই চালাইতেছিল, কিন্তু বেশির ভাগ জায়গায়ই 
জার্মান রাজ চলিতেছিল অথবা কোন কোন জায়গায় জানা স্থানীয় এমন 

লোকের হাতে শাসনভার "দিয়া রাখয়াঁছিল যাহারা জামনিীর পক্ষ হইয়া 
শাসন করিবে। 

আমেরিকার সহানুভূতি ছিল ইংল্যাণ্ডের প্রাতি। জাহাজ, অস্বর-শস্ত 
দিয়া সে ইংরেজকে সাহায্য কাঁরতোছল, তবে খোলাখালভাবে তখনও 
ঘৃদ্ধে নামে নাই। এঁদকে জাপান আগেই চীনের এক বড় অংশ আপনার 
মুঠিতে লইয়াছল; এখন দিন দিন আগাইয়া চলিল। আমোরকা তো 

একাঁট মান্র রাস্তা আর সেই রাস্তা 'নরাপদ নয়। সেই পথ ব্রহ্মদেশের 
ভিতর 'দয়া। ইংরেজ জাপানকে অসন্তুষ্ট করিতে চায় না সেজন্য ব্রন্ষের 
পথ সে বন্ধ করিয়া দিল। চীন তো একরকম নাচার হইয়া পাঁড়ল। 
জাপান তো এই তক্কেই ছিল যে এই সুযোগে আমেরিকার পাল্টা জবাব 
দিবে। ১৯৪১ সনের শীতের আরন্তে সে এই সুযোগ খঁজয়া পাইল এবং 

কষাতিগ্রস্ত করিয়া তুঁলল। সে ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডের সহিত যদ্ধ ঘোষণা 
কাঁরল এবং জার্মানী ও ইটালীর সঙ্গে মৈন্রীবন্ধনে বদ্ধ হইল। ১৯৪১-এর 
নভেম্বর হইতে অ'্বম্ভ করিয়া অজ্প দিনের মধ্যেই সে দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার খুব বড একা অংশের উপর গ্রভূত্ব দাবি করিল। ডাচ উপাঁনবেশ 
যেমন জাভা, সমানা, বোর্ণও ও অন্যান্য দবীঁপ-তাহার আঁধকারে 



যুদ্ধের ভীষণ অবস্থা ও ক্রিপ্স্ পাঁরকল্পনা নর 

আঁসয়া গেল। ইংরেজদের নিকট হইতে সিঙ্গাপুর সে আত শখদ্র জয় 

কাঁরয়া লইল। মালয় দখল কাঁরতে কাঁরতে সে বর্মার গদকে অগ্রসর হইল। 
শীঘ্রই মৌলমেন, রেঙ্গ-ন, মান্দালয় প্রভৃতি বর্মার শহর হাত কারিয়া সে 

এক দিনের মধ্যেই সে ব্রিটিশ নৌসেনাকে সঙ্গাপুরের নিকটে কোথাও 
এক ঘুদ্ধে বিশেষভাবে পরাজিত করিল। পীপ্রন্ন অফ ওয়েলস' নামে 
খুব বড় জাহাজ লইয়া ইংরেজ এডাঁমরাল 'ফাঁলপ খুবই গর্ব কারিয়া 
ঘোষণা কাঁরতে করিতে বাঁহর হইয়াঁছলেন যে 1তাঁন জাপানী নৌসেনার 
সন্ধানে যাইতেছেন। জাপান তাহা ডুবাইয়া দিল। ' 

উত্তর আঁফ্রকায় ইট্ালিয়ানদের ছু উপাঁনবেশ তো আছেই। 
সেখানেও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ আরন্ত হইল এবং তাহাতে জার্মানেরা যোগ 
দিল। কয়েক মাসের মধ্যেই তাহারা প্রায় মিশরের সীমা পর্যন্ত সমস্ত 
উত্তর আফ্রিকা নিজেদের কুক্ষিগত করিয়া লইল। মনে হইতোঁছিল, কোনও 
দেশই এখন জার্মনী ও জাপানের সৈন্যম্রোত রোধ কাঁরতে পারবে না। 
শীতের জন্য রাশিয়ায় জামনি সেনাকে িছুটা থাঁময়া যাইতে হইল, কিন্তু 
উহা িছনে হটিল না, যতদূর পেশছিয়া শিয়াছিল সেখানেই থামিয়া শল্ত 
হইয়া রাঁহল। -১৯৪২-এর প্রথম কয় মাসে অবস্থা এমন মনে হইতেছিল 
যে যুদ্ধে আমোরকা যোগ "দলে 'ব্রটেনের দেহে প্রাণ 'ফাঁরয়া আসল, 
কিন্তু তখনও জাপান ও জামনি সেনার সামনে কেহ দাঁড়াইতে পারল না। 
আমোরকা আত বড় পরিসরে যুদ্ধের উপকরণ, নৌবাহনী ও স্থলবাহনী 
গঠন কারতে লাগল । যে-সব দেশ 'মন্রশান্তর সাহায্যের জন্য যুদ্ধ কারতে 
চাঁহতোছিল তাহাদের সে অস্ব্শস্তু পেশছাইয়া দিয়া সাহায্য করিতে আরম্ভ 
করিল। তাহার সম্পূর্ণ শান্ত সংগঠিত করিয়া যুদ্ধে পূর্ণ সাহায্য কারিতে 
সময়ের অপেক্ষা ছিল, ১৯১৪২-এর প্রথম কয় মাস পর্যন্ত সে-সময় আসে 
নাই। 

জারমনীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হইতেছিল যে যে-দেশ তাহার 
দলভুন্ত হইতে অস্বীকার করিত তাহাকে সে আকুমণ কাঁরয়া দখল কাঁরয়া 
লইত। কিন্তু এই দোষ হইতে ইংরেজ ও মিন্রদেশরাও মুস্ত ছিল না। 

তাহাদের ভয় ছিল যে জার্নি ও জাপানী সেনা কখনও-না-কখনও ভারত- 

বর্ষে একত্র হইতে পারে। ইহার প্রতিরোধের জন্য ইংরেজ একদিকে বমি 

সীমানায় যদ্ধ কারতে চাহয়াছিল, অন্যাদকে মিশরের নিকটে এক পাঁরখা 
বা দূর্গ প্রস্তুত কারতে চাহয়াছিল। আরব ও ইরাণে আরও একটি পাঁরখা 
করিতে চা'হয়াছল। এজন্য সে আরব ও ইরাণ দখল কাঁরয়া লইল। 

ইরাণের বাদশাহ রেজা শা পেহনবী, যান ১৯১৪-১৮ যুদ্ধের পরে 

ইরাণকে শান্তশালশ কারবার জন্য পূর্ণ চেস্টা কারতোছলেন এবং 'যাঁন 



2১০ আত্মকথা 

সেখানকার লোকদের উন্নতি সাধনে অনেকাংশে সফলও হইয়াছিলেন, 
তাঁহাকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া নিবাঁসিত করা হইল। তাহার উপর 
আবার রূশ ও ইংরেজ এবং আমোরকান সৈন্যদের এক খুব বড় কেন্দ্ 
এদেশে গড়িয়া উঠিল! মিঃ চর্টিল সারা জীবন রুশের সঙ্গে বিরোধ 
করিয়া আসিয়াছিলেন, না জানি কত গাল দয়াছিলেন, 'তাঁন এখন রূশের 
সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন কারলেন। মনে হইতেছিল উভয়পক্ষ বাঁঝ অতাঁতের 
সব কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন! 

এই অবস্থায় ইংল্যান্ড ভাবিল যে ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা কিছু 
মীমাংসা করিয়া লওয়া যাক। স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্লিপ্সকে ইংল্যান্ডের রাজ- 
দূত কাঁরয়া রুঁশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে খন বন্ধতা ছিল তখন রূশিয়ায় 
পাঠানো হয়; তান রুশিয়াকে জামনিশর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতৈে অনেক 
পঁরমাণে সাহায্য করিয়াছিলেন। লড়াই আরম্ত হইলে পর তান ইংল্যান্ডে 
1ফাঁরয়া আসেন। তখন সেখানকার যুদ্ধ পাঁরষদের 'তীন প্রধান সদস্য 
হইলেন। তাঁহার চিন্তাধারার প্রগাঁতর জন্য লেবার পার্ট বা শ্রমিক দল 
হইতেও তাঁহাকে বাঁহর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। 'কন্তু এই দুঃসময়ে, 
তাঁহার যোগ্যতার জন্য, বিশেষ করিয়া রূশদেশে তানি যে-কীর্ত অর্জন 
কারয়াছিলেন তাহার জন্য, তান অত্যন্ত লোকাপ্রয় হইয়া গিয়াছিলেন। 
ভারতের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া করিতে হইবে, 'ব্রাটিশ ক্যাবনেটকে তানি 
তাহার জন্য প্রস্তুত করেন। ক্যাঁবনেটে লেবার দল ও''লবারেল দলের 
লোকেরাও ছিলেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়া এক পাঁরকল্পনা রচনা করেন। 
উহা লইয়া স্যর ক্লিপস ভারতবর্ষে আঁসিলেন। এই পাঁরকল্পনা প্রথমে 
প্রকাশ করা হয় নাই। অনেক আড়ম্বরের সঙ্গে ভারতবর্ষের পক্ষে এই 
পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইহা বলিতে বলিতে, ভারতবর্ষের দ্বারা 
ইহা অনুমোদন করাইবার ভার লইয়া তিনি ১৯৪২-এর মার্চ মাসে ভারত- 
বর্ষে পেশছিলেন। পেপছিয়াই কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদ, 
গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাহত দেখা কারে আরপ্ত কাঁরয়া 'দিলেন। 
কয়েক দন পরে পাঁরকল্পনা প্রকাশ করাও হইল। ধদল্লশীতে ওয়ার্কং 
কাঁমাটর বৈঠক বাঁসল। আমরা সেখানে প্রায় দুই-তিন সপ্তাহ ধাঁরয়া ইহা 
লইয়া আলোচনা কাঁরতে থাকিলাম। গোড়ায় কিছুকাল গান্ধীজ”ও 
দল্লীতে থাঁকলেন। ক্তু কস্তূরবা গান্ধণর অসংস্থতার জন্য তান 
সেবাগ্রামে চাঁলয়া গেলেন। কংগ্রেসের দিক হইতে কথাবার্তা মৌলানা 
আজাদ ও পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু কাঁরতে থাঁকিলেন। ওয়াং 
কাঁমাটির সকল সদস্য দিল্লীতে থাঁকলেন। যে-সব কথাবাতাঁ হইত, তাহা 
আলোচনার জন্য ওয়ার্কং কাঁমাটর বৈঠক বরাবর হইতে থাকিল। 

ধক্ুপ্স্পাঁরকজ্পনাকে দুইটি প্রধান ভাগে 'বিভন্ত করা ঘায়। প্রথম 



যুদ্ধের ভীষণ অবস্থা ও ক্রিপ্স্ পাঁরকল্পনা নর 

ভাগে ভারতবর্ষের ভাবষ্যং শাসনাবাঁধ প্রস্তুত কারবার পদ্ধাঁত বলা হইয়া- 
ছিল। দ্বিতীয় ভাগে, তখন তখন ভারত-সরকারের কাজ চালাইবার জন্য 

ছিল। ইহাতে ভাঁবষ্যতের সম্বন্ধে একথা পাঁরচ্কারভাবে বলা হইয়াছিল 
যে যুদ্ধের পরে অন্যান্য উপনিবেশের যে-স্থান ভারতবর্ষকেও সেই স্থান 
দেওয়া হইবে, আর যাঁদ ভারতবর্ষ চায় তো সাম্রাজ্য হইতে পৃথক হইয়া 
থাকবার অধিকারও তাহার থাঁকবে--বাভন্ন প্রদেশের আইনসভা হইতে 
নিবচিন কারিয়া বিধান পাঁরষৎ গাঁঠিত হইবে_ প্রত্যেক প্রদেশের ইচ্ছা করিলে 
ভারতীয় সংঘ হইতে 'বাচ্ছন্ন হইয়া থাঁকবার আঁধকার থাকবে, আর যাঁদ 
কোনও প্রদেশ এরুপ করে তবে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অবাঁশস্ট ভারত 
অথবা ভারতীয় সংঘ বা ইউনিয়নের যে-সম্বন্ধ উহার সঙ্গেও সেই সম্বন্ধই 
থাঁকবে। এইরূপে এই পাঁরকল্পনা মুসালম লীগের দাঁব মানয়া লইল 
এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার দায়ত্ব প্রদেশগৃলির উপর ছাঁড়য়া দিল। 
আপাতত ক করা হইবে, সে-বিষয়ে ভাইসরয়ের কাউন্সিলকে. দক আঁধিকার 
দেওয়া হইবে তাহার কথা কিছ: বলা হয় নাই। তাহাতে শুধু ইহাই ছিল 
যে সেনা সম্পরকিতি অথবা যুদ্ধ সম্পার্কত কোনও আধকার তাহার 
থাকবে না; লোকেরা তাহার অর্থ ইহাই কাঁরয়াঁছল যে অনা সকল 
বিভাগে ও বিষয়ে কাউন্সিলের আঁধকার থাঁকবে। প্রশ্নের উত্তরে মিঃ 
ক্রিপূস্ এরকম কিছ বালয়াও 'দিয়াছিলেন। 

এই পাঁরকজ্পনায় গান্ধীজী সন্তুষ্ট হইলেন না। দেখা হইলে তিনি 
স্যর ক্রিপ্সকে এই কথাই বাঁলয়াও 'দিয়াছিলেন। ওয়ার্কং কাঁমাটির 
মতেও এই পাঁরকজ্পনা গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্থির হইল না; তবে কমিটিতে 
অনেকক্ষণ ধাঁরয়া এবিষয়ে আলোচনা হইল । ভাঁবষ্যতে যাঁদও পাকিস্তানের 
কথা এই পাঁরকল্পনা এক প্রকার মানিয়া লইতেছিল এবং ওয়াক কামাট 
তাহা মানতে চাহে নাই, তথাপি ওয়ার্কং কমিটি ইহা বুঝিয়াছল এবং 
তাহার প্রস্তাবেও বালয়াছিল যে, এ-কথা যাঁদ প্রমাণ হয় যে কোনও বিশেষ 
প্রদেশের আধবাসীরা 'বাচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে চায় তবে তাহাদিগকে জোর 
কাঁরয়া সঙ্গে রাখাও আত্মনিয়ল্্ণ নীতির বিরোধী । কামাটির বিশেষ লক্ষ্য 

ছিল আপাতত কর্মের জন্য প্রস্তাবিত কাউন্সিলের উপর; কারণ কামাট 
স্বীকার কারয়াছিল যে যুদ্ধের যুগে সমস্ত বোঝা কাীন্সিলকেই বাঁহতে 
হইবে, এবং তাহাতে কোনও আঁধকার যাঁদ ভারতবাসারা না পায় তাহা হইলে 
ভারতের 'হিতের জন্য ভারতের আঁধবাসীদেরই এই বোঝা বহন করা শুধু 
যে অনুচিত তাহা নয়, পরম্তু অসম্ভব অথবা অন্ততঃ কঠিন হইবেই। 

এইজন্য ওয়ার্কং কাঁমাট এ-কথা পাঁরচ্কার কাঁরয়া লইতে চাঁহয়াছল, 
সেনা অথবা য্দ্ধের সম্পর্কে কোনও অধিকার কাউন্সিলের থাঁকবে 'কি 



৭১২ আত্মকথা 

থাকিবে না, অথবা সব কিছ ভাইসরয় অথবা যুদ্ধ বিষয়ে 'যাঁন লাট 
থাকবেন তাঁহার হাতেই থাকিবে । আলাপ-আলোচনার পর তান দি 
সামান্য নামমাত্র অধিকার কাডাল্সলের ভারতীয় সদস্যদের হাতে 'দবেন 
বাঁলয়া স্বীকার কারিলেন; কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে সে-আঁধিকার 
কি এবং কতখানি, তখন বোঝা গেল যে তাহা নিতান্তই নামমান্র হইবে, 
তাহাতে কোনও আঁধকারই বাস্তাবক হস্তান্তারত হইবে না। 

কাঁমাটর নিকটে ঘখন এ-কথা সম্পূর্ণ পরিন্কার হইয়া গেল তখন উহা 
স্থর করিল যে এই পাঁরকল্পনা সে অনুমোদন কাঁরবে না। কিন্তু এ-পর্য্ত 
উহার এই ধারণা ছিল যে সৈন্য ও যুদ্ধ ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে কাউন্সিলের 
সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে এবং ভাইসরয় উহার মত অনুসারেই কাজ 
কারবেন। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও প্রকাশ ছিল যে যুদ্ধের সময়ে অন্যান্য 
বভাগে তো বিশেষ কিছু কাজ হইবে না, আর যুদ্ধ এমন বস্তু যে যাহা 
চালাইতে গেলে গভর্নমেণ্টকে পূর্ণ শান্ত দিতে হইবে, অন্যান্য বভাগকেও 
এঁ কােই লাগিয়া যাইতে হইবে; এইরুপে উহারাও একপ্রকার যুদ্ধ ও 
সৈন্য বিভাগেরই অধীন হইয়া থাকিবে, এইজন্য উহাদের আঁধকার অর্থ 
এমন ?কছ; নয়। কামাট এই সিদ্ধান্তে আসবার পূর্বে সমস্ত কথা 
পারম্কার কাঁরয়া লইয়াছিল, তখন স্যর ক্রিপ্্স্ বালয়াছিলেন যে কাঁমাট 
তাহার সদ্ধান্ত স্থাঁগত রাখুক, কোবনেটের সঙ্গে তান এশীবষয়ে কথা- 
বাতাঁ চালাইবেন। এই কথাবাতার ফলে সেনা-ীবষয়ে নামমাত্র আঁধকার 
দেওয়ার কথা হইয়াঁছল। এ-বিষয়েও আলোচনা করার পর কাঁমাট এই 
সিদ্ধান্তে আসল যে কোনও বাস্তাবক আঁধকার না পাইলে তাহার সম্মুখে 
যে-পরিকল্পনা উপস্থিত আছে তাহা অগ্রাহ্য করা ভিন্ন অন্য কোনও পথ 
থাকল না। কামাটি এই নির্ধরিণ করিয়াও লইল। ঠিক এই সময়েই 
প্রোসডেন্ট রুজভেল্টের বিশেষ দূত কর্ণেল জনসন দিল্লী আসিয়া 
পেশীছিলেন। পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁহার দেখাও হইল। 
তানি বাঁললেন, কিছু সময় দন, আমিও চেম্টা কাঁরয়া দৌখ কিছ হইতে 
পারে কি না। তাঁহার চেম্টার ফল হইল এই যে, স্যর 'ক্রপৃস লেখাপড়ার 
পর সেনা সম্বন্ধে যে-কথা বালয়াছিলেন তাহার পারবর্তন হইল। 
কেোবিনেটের প্রস্তাব ছিল যে সেনা-সম্পাকৃতি বিষয়ে ছাঁড়য়া আর সকল 
কথা সামারক লাটের অধীন হইবে । এখন এই প্রস্তাব আসল যে নিম্ন- 
ধলাঁখত 'বিষয়গ্ঁল সামারক লাটের অধীন হইবে, অন্য সব কথা মেম্বরদের 
অধীন। 

কথাটা দোখতে ভাল লাগল; কিন্তু প্রশন হইল এই যে নিম্নালখিত 
বিষয়গুলির মধ্যে কোন্ কোন্ কথা থাঁকবে। জিজ্ঞাসা কাঁরয়া কয়েকটি 
শবভাগের নাম জানা গেল। কর্ণেল জনসনও জানিতেন না যে বিভিন্ন 



যুদ্ধের ভীষণ অবস্থা ও 'ক্রপৃূস্ পাঁরকজ্পনা ন্হং 

বভাগের যে-নাম দেওয়া হইয়াছল তাহার বাঁহরের কোনও কথা রাহয়া গেল 
ণক না যাহা সদস্যদের আঁধকারে আসবে । শেষে অনেক গজজ্ঞাসাবাদ করার 
পর জানা গেল যে প্রস্তাবে পূর্বে যে-সবের কথা বলা হইয়াঁছল শুধু সেই সব 
বষয়ই থাকিবে, তাহা হইতে আতীরন্ত কিছুই থাঁকবে না! স্পন্ট হইয়া 
গেল যে ইহা শব্দাড়ম্বর মান্র, বাস্তবিক কোনও প্রভেদ নাই। আমাদের 
ইহা বড় খারাপ লাগিল। ইহার পরও আমরা ভাবতে লাগলাম যে 
সৈন্য-বিষয়ক আর যুদ্ধ-বিষয়ক আধকার যাঁদ না-ই পাওয়া যায় তো না-ই 

যাক, কিন্তু যাঁদ অন্যান্য বষয়ে আঁধকার মিলে তবে তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট 
থাকা চলে। 'কন্তু তাহা হইলেও জানিতে হইবে যে তাহাও বাস্তাঁবক 
কতটা পাওয়া যাইবে । প্রশ্ন করায় স্যর ক্লিপস বাঁললেন যে এবিষয়ে 
ভাইসরয়ের সঙ্গেই কথা বলিতে হইবে; কারণ এ-কথা তাঁহারই 
কাীন্সিলের 'বষয়ে, এবং যখন আইন বদল হইতেছে না, তখন প্রচালত 
বিধান অনুসারে তাহার যে-আধকার আছে তাহার 'বষয়ে তিনিই কিছ 
বাঁলতে পারেন। যখন বলা হইল যে কেবিনেট তাঁহাকে আদেশ দিন যে 
তানি যেন নিজের আধিকার প্রয়োগ না করেন, এবং এ সকল বিষয়ে 
কাউীন্সিলের রায় অনুসারেই কাজ করেন, তখন উত্তর হইল যে ক্যাবিনেট 
এ-প্রকার আদেশ দিতে পারেন না। আমরা এ-কথা সম্পর্ণভাবেই 
জানিতাম যে কাীন্সলের সদস্যদের কোনও অধিকারই ভাইসরয় মানেন 

না। তান মনে কারতেন ও মুখেও কাঁলতেন যে সদসাদের কোনও 
আঁধকারই নাই, শেষ পর্যন্ত ভাইসরয়েরই সকল অধিকার, এবং সে-আধিকার 
তিনি. ছাঁড়তে চাহেন না! 

যখন জানা গেল যে এ সকল বিভাগেও আধিকার পাওয়া যাইবে না, 

আর স্যর 'ক্রপ্স্ প্রথমে যে বালয়াঁছলেন কেবিনেটের মত কাউীন্সিলেরও 

আঁধকার থাকবে ও তাহা সক্লিয় মাধকার, তাহা শুধু বাগাড়ম্বর, তাহার 
মধ্যে কিছুই তথা নাই, তখন উহা নামঞ্জুর করা ছাড়া ওয়ার্কং কাঁমাটর 

অন্য িছ করার উপায় থাকল না। সেই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া পাঠাইয়া 
দেওয়া হইল । স্যর 'ক্রিপসও সে-দিন ঘোষণা করিয়া দিলেন যে তিনি 

ফারিয়া যাইতেছেন. এবং কোঁবনেটের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের সামনে 
যে-প্রস্তাব উপাস্থত করা হইয়াছিল তাহা 'ফিরাইয়া লইয়া ঘাওয়া হইতেছে। 

মুসলিম লগ কংগ্রেসের মীমাংসার অপেক্ষায় ছিল, এবং আমাদের মীমাংসা 

হওয়া মান্র তাহারাও পাঁরকল্পনা অগ্রাহ্য করল: তবে কারণ এই জানাইল 

যে উহাতে পাকিস্তান দেওয়া হয় নাই। শুধু উহার সম্ভাবনা আছে এবং 

লীগ শুধু এইট:কুতেই সত্তুষ্ট নয়। ও 
এইভাবে, কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই পাঁরকজ্পনা অগ্রাহ্য কারল। 

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কাঁমাট মনে কাঁরত যে পাকিস্তানের সম্ভাবনা "নির্দেশ 
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করাও ঠিক হয় নাই-যদি কোনও প্রদেশ সত্যসত্যই পৃথক হইতে চায় এবং 
তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে জোর করিয়া সঙ্গে 
রাখা আত্মীনয়ল্লণ-নীতির বিরোধী হইবে, তথাঁপ এইজন্যই পাঁরকল্পনাট 
অগ্রাহ্য করা হয় নাই। উহা অগ্রাহ্য করার কারণ ইহাই ছিল যে তখন কোনও 
আঁধকার পাওয়া যায় নাই, যদিও কাউন্সিলের উপর লড়াইয়ে সাহায্য করার 
ভার সম্পূর্ণরূপে আসিয়া পাঁড়ত--তাহার এই মাত্র অর্থ ছিল যে চাঁদা ও 
কর ধার্য করা এবং রংরুট ভার্তি করা বা করানো ছাড়া তাহার অন্য কোনও 
আঁধকার মিলিত না! লাগের অগ্রাহ্য কারবার কারণের সঙ্গে তখন তখনই 
প্রাপ্য আধকারের সম্পর্ক ছল না। সে-কারণ তো ছিল শুধু লীগের 
মুসলমানদের মত অনুসারে শীঘ্র পাকিস্থান কায়েম না করা মান্র। 

ওয়ার্কং কাঁমাটর ভিতরে শ্রীরাজাগোপালাচারর মত ছিল যে ক্রিপ্স্ 
পাঁরিকজ্পনা গ্রহণ করা উচিত। তিনিই এই কথার উপর জোর 'দিয়াছিলেন 
যে উহার দ্বারা ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সদস্যদের সৈন্য বিভাগ ও যুদ্ধ 
ছাড়া অন্য সব বিভাগের উপর পূর্ণ আঁধকার পাওয়া যাইতেছে । "কিন্তু 
শেষকালে ঘখন একথা পাঁরম্কার হইয়া গেল যে উহাতেও 'কছন পাঁরবর্তন 
হইবার কথা নয়, এবং ভাইসরয় তাঁহার ইচ্ছামত কাজ কারবার আঁধকার 
কিছ-মান্র খর্ব করিতে প্রস্তুত নহেন, তখন তাঁহার মুখও বন্ধ হইয়া গেল। 
ওয়ার্কং কমিটির এই নিরধারণ বিষয়ে কংগ্রেসের ভিতরেও অনেক লোকের 
খুবই ইতস্ততঃ ভাব ছিল তাহা পরে গিয়া বোঝা গেল। কিন্তু আমাদের 
মনে কখনও কোনও সন্দেহ ছিল না। স্যর ক্রিপূসও এমন অনেক কথা 
বালয়াছিলেন যাহার কোনও ভিত্তি ছিল না। তাঁহার এক বিবৃতিতে 
[তান বাঁলয়াছিলেন যে ইহা গ্রহণ না করাই হন্দু-মুসলমানের বিরোধের 
একটা কারণ, কংগ্রেস ও মৃসালম লীগ একমত হইতে পারল না তাই 
উভয়ে উহাকে অগ্রাহ্য কারল! তাঁহার বিবৃতির তাৎপর্য ছিল, এই 
অগ্রাহ্য করার দোষ কংগ্রেসের। কথা ছিল এই যে, ওয়ার্কং কাঁমাটর 
সামনে এ-বিষয়ে 'হন্দ্-মুসলমান বিবাদ বা ভেদের কথা লোকে যেমন 
বলে, সেরূপে আসেই নাই। পাকিস্থান লইয়া ঘোষণার বিষয়ে ওয়ার্ক 
কাঁমাঁটর পাঁরকল্পনা হইতে মতভেদ অবশ্যই ছিল; 'কন্তু তাহার জন্য 
কাঁমাট পাঁরকজ্পনা বুর্জন করে নাই। বজ্জন কারবার কারণ, প্রথমেই যাহা 
সংক্ষেপে বালয়াছি, একটিই-এই যুদ্ধকালে ইহার দ্বারা ভারতীয় 
কাউীন্সিলারেরা এই দায়ত্ব লইয়া দেশের ভাল কিছু করিতে পারিবে না, 
যুদ্ধে সাহায্য কারবার দায়িত্ব তাহাদের ঘাড়ে আসবে । উহাতে 'হন্দ;- 
মুসলমানের সংখ্যা কত থাঁকবে ইহা লইয়া মতভেদ হইয়াছিল, িবরোধী- 
পক্ষের বিবৃতিতে যাহা জানা গিয়াছিল, তাহাও ভুল। বরং কাউন্সিলে 
কতজন সভ্য থাকবে, তাহার মধ্যে কতজন 'হন্দু ও কতজন মুসলমান 
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হইবে, কংগ্রেসের কতজন আর লীগেরই বা কতজন__এ-প্র*ন একবারও 
আমাদের সম্ম*খে আসে নাই। তাহার সুযোগও ছিল না; কারণ এ-প্রম্ন 
তো তখনই উঠিবার কথা যখন আমরা স্থির কারিব যে কাউন্সিলে যাইতে 
হইবে। আমরা যখন সেখানে যাওয়ার প্র্তাবই প্রত্যাখ্যান কাঁরলাম তখন 
আমাদের সংখ্যা তাহাতে কত থাকিবে, এই প্রশ্ন কি করিয়া উাঠিতে পারে, 
কখনও উঠেই নাই। কস্তু আমাদের বিরুদ্ধে এইরূপ প্রচার অনেক করা 
হইয়াছিল। 

ক্রিপূস্ পাঁরকল্পনা প্রত্যাখ্যানের পর 

ক্রিপিস্ পারিকল্পনা ওয়ার্কং কিট প্রত্যাখ্যান কারলেন। এখন সে- 
বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য নাখল কংগ্রেস কাঁমাটর আধবেশন 
আবশ্যক হইয়া পাঁড়ল। অল্প দিনের পরেই এলাহাবাদে আঁধবেশন 
হইল। এ-কথা এখন স্পম্ট দেখা যাইতে লাগল, ব্যাপারটা প্রত্যাখ্যান 
পর্যন্ত থাঁকয়াই থামিবে না, কংগ্রেসকে তাহার নীতি বুঝাইবার জন্য 
আরও কিছ করিতে হইবে। জাপান সবিক্রমে অগ্রসর হইয়া আসতে- 
ছিল। ইংরেজ সৈন্য তাহাদের সামনে দাঁড়াইতে পাঁরিতেছিল না। 
ভারতবর্ষে এরূপ সংঘর্ষের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতিও ছিল না। অত্যাধক 
বেগে ইংরেজ ও আমেরিকান সেখানে আনা হইতেছিল। অস্ত্শস্তও 
আমদানী করা হইতেছিল। কিন্তু তখনও সংঘর্ষ আনিবার্য বলিয়া মনে 
হইতেছিল না। দেশের সম্মুখে এই প্রশ্ন ছিল, জাপান যাঁদ আসিয়া পড়ে 
তবে ভারতবর্ষ 'ি তাহার সম্মুখে মাথা নত করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা 
জানাইবে, না তাহার বিরোধিতা করিবে । ইংরেজ গভনমেন্ট ভারতবর্ষের 
রক্ষার ভার নিজের স্কন্ধে লইয়াছিল। এখন তাহাকে অসমর্থ বাঁলয়া মনে 
হইতোছল। কিন্তু এই অসমর্থতা সত্তেও সে আমাদের সঙ্গে একটা 
বোঝাপড়া কাঁরয়া, আমরাও দেশ রক্ষার কাজে হাত দিই, সে সুযোগ 
আমাদের দিতে চাহে নাই। গ্ান্ধীজীর আহংস সংগ্রামের নাতি তো 
ওয়াং কাঁমাট এক প্রকার ছাঁড়য়াই 'দিয়াছিল। সে অস্ত্র লইয়া, ইংরেজ 
সৈন্যের সঙ্গে কাঁধ 'মলাইয়া, জাপানের বিরোধিতা করিবার জন্য নিজের 
প্রস্তুতির কথা ঘোষণা কাঁরয়াছল এবং কাঁরতেও চাহিয়াছিল। "কিন্তু 
তাহা তখনই সম্ভব ছিল যখন সেও 'ব্রিটশের মত অধিকার লইয়া বা 
দাঁয়ত্ব লইয়া কাজ কাঁরতে পাঁরিত। ইংরাজের ইহা ভাল লাগিতেছিল না! 
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করুক, কিন্তু ভারতবর্ষকে দাসত্ব হইতে মান্ত 'দিতে প্রস্তুত ছল না। 
মিঃ চার্চিল বারবার এমনও বাঁলয়াছলেন যে ইংরেজ কোনও নূতন দেশকে 
কুক্ষিগত করার লোভ করে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাহা তাহার আছে 
তাহা ছাঁড়তেও চাহে না। একথা তো স্পম্টই ছিল যে ভারত তাহারই 
ছিল, আর তাহাকে এই বিপদের সময়েও সে ছাড়তে চাহে নাই। দুঃসময়ে 
সে ফ্রান্সকে বাঁলয়াছল, 'ব্রাটশ সাম্রাজ্য ও ফ্রে্ সাম্রাজ্য দুই সাম্রাজ্য 
একন্ন মিশাইয়া দেওয়া হউক_ সেই 'ব্রটিশ সাম্রাজ্য ঘাহা কত সংগ্রাম, কত 
ক্টনীতির পর 'ব্রটেন ফ্রান্সের নিকট হইতে জয় করিয়া লইয়াছিল! 

পাঁরিতোছিল না। তাহাদের নিজের দেশে নিজেরা দাঁয়ত্ব লইয়া জাপানীদের 
প্রতিরোধ করিবার সুযোগ দেওয়ার জন্য ব্রিটেন প্রস্তুত ছিল না! 

এই অবস্থায় আমাদের প্র“ন ছিল, আমরা কি ভাবে আত্মরক্ষা কারব। 
লোকের মধ্যে উৎসাহ না থাকিলে জাপান তো সহজে দখল কারয়া লইবে। 

হইতে পারে আমাদের দেশে এমন কিছু ছু লোক আছে যাহারা মনে 
করে যে ইংল্যা্ডকে কোনও রকমে হটাইয়া দেওয়া যায় এবং জাপান যাঁদ 
আসিয়া বসেও, তাহা হইলে বিশেষ চিন্তার কারণ থাকবে না, আমরা 
তাহাদের সঙ্গে পরে বোঝাপড়া কাঁরয়া লইব। এমনও হইতে পারে, কেহ 
কেহ জাপানের 'নকট সাহায্য লইয়া ইংরেজকে হটাইয়া দেওয়ায় কোনও 
ক্ষতি আছে ক না তাহা দেখে নাই। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির ভিতরে 
অথবা প্রধান প্রধান কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে এমন কেহই ছিলেন না যান 
জাপানকে সাহায্য কারয়া অথবা তটস্থ থাঁকয়া 'ব্রাটশ গভরন্নমেন্টকে এই 
দেশ হইতে বাঁহর কারয়া দিতে চাঁহতেন। তাহার কারণ ইহা নয় যে 
'ব্রাটশকে জাপান হইতে ভাল বাঁলয়া তাঁহারা মনে করিতেন। আমরা 
জাপানকে 'ব্রাটশ অপেক্ষা ভাল কখনও মনে করিতাম না। চীনের প্রাত 
জাপান যে আচরণ কারয়াছিল, যে-ভাবে চীনকে দাবাইয়া তাহার প্রকাণ্ড 
ভূভাগ জে ম্নাম্টগত কাঁরয়া লইয়াছিল তাহার এক মান্র অর্থ ইহাই 
হইতে পারত যে 'ব্রটেনের মত সেও তাহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও প্রাতিষ্ঠত 
কাঁরতে চায়। এক সাম্রাজ্য হইতে বাঁহর হইয়া অন্য সাম্রাজ্যের কবল 
যাওয়া কোনও বৃদ্ধির কথা হইত না। উহা তো তপ্ত কড়াই হইজ্জে 
লাফাইয়া আগুনে পড়ার মত হইত। তাই আমরা স্থির করিয়াছিলাম, 
জাপানকে প্রাতরোধ কাঁরতেই হইবে । গনজের সিদ্ধান্ত ছাঁড়লেও 'রাটিশ 
গভর্নমেন্ট কংগ্রেসকে সশস্ হইয়া ও দায়িত্ব লইয়া প্রাতরোধ করিবার 
সূযোগ দিতে চাহিতেছিল না। আমাদের পক্ষে আমাদের মত 
কারয়া প্রাতরোধ করা ছাড়া অন্য কোনও পথ 'ছিল না। সেই প্রাতিরোধের 
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আয়োজন, জনসাধারণের মধ্যে শন্রদ-প্রীতিরোধের জন্য উৎসাহ বাড়ানো ছাড়া, 
অন্য কোনও কিছ হাতে ছিল না। এই দেশ, যাহা প্রাতাষ্ঠত 'ব্রাটশ 
সাম্রাজ্যের বরোধিতা কারতে অসমর্থ ছিল, অথবা বরোধিতা কাঁরতে চাহে 
নাই, তাহাকে কি নবাগত জাপানীদের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত করা যাইতে 
পারে? আমরা ভাবয়াছলাম যে এ-অবস্থায়, প্রাতরোধের জন্য ভারত- 
বাসীদের হৃদয়ে স্বাধীনতার বাহ্ছি প্রজবীলত করা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় 
হইতেই পারে না। 

কিন্তু ইহার ফল 'ব্রাটশ ও জাপান উভয়ের বিরুদ্ধে পাঁড়তোছল। 
পুনরায় দেখিতে হইবে, ইহার দোষ আমাদের ঘাড়ে নয়, 'ব্রাটশের ঘাড়ে। 
যে-সীমাবদ্ধ স্বতন্নতা আমরা তখনকার মত লইতে রাজন 'ছলাম তাহাও 
তাহারা দিতে অস্বীকার কারয়াছিল। শব্রাটশ ও জাপানীর মধ্যে আমাদের 
দৃম্টকোণের পার্থক্য কোথায়? আমাদের স্বাধীনতা এক পক্ষ কাঁড়য়া 
রাখয়াছিল, এই 1াবপদের সময়ে জাপানকে প্রাতিরোধ কারবার জন্যও 
আমাদিগকে তাহা দিতে প্রস্তুত ছিল না; অন্যে আমাদের স্বাধীনতা 
কাঁড়য়া লইয়া তাহার সাম্রাজ্য সংপ্রাতিষ্ঠিত করিতে চাঁহয়াছিল! আমাদের 
চোখে দুইজনেই সমান। বাঁলতে হইবে বাঁলয়া ইংরেজ বাঁলতোছিল, যুদ্ধে 
আমাদের সাহায্য কর, ঘুদ্ধের পর গুপাঁনবোশিক স্বাধীনতা তোমরা পাইবে; 
জাপাননরাও বাঁলতোছল। আমাদের সাহায্য কর, আমরা তোমাকে স্বাধীন 
কাঁরয়া দিব! কাহার কথা মানব? তাই, আমরা স্থির কাঁরলাম, দইয়ের 
মধ্যে আমরা কাহারও কথা বিশ্বাস কাঁরতে পাঁর না, নিজেদের স্বাধীনতা 

অর্জন কারবার জন্য নিজেদেরই প্রস্তুত থাকিতে হইবে- ইংরেজের তাহাতে 
ভাল না লাগিলে কি হইবে। 

গান্ধীজী এই সকল চিন্তা কারতে করিতে কড়া প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ 

কারলেন। এলাহাবাদে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইবার 
কথা, সেখানকার জন্য এক প্রস্তাবের খসড়া কাঁরয়া তাহা মীরাবেনের হাতে 
পাঠাইয়া দিলেন। ওয়াং কমাটতে ইহা লইয়া খুব তর্ক-বিতর্ক হইল। 
বোঝা গেল যে সেখানে দুইটি মত আছে-এক মত গান্ধীজীর খসড়ার 
পক্ষে, অন্য মত অতদূর যাইতে চাহে নাই। কঁমিট উহা গ্রহণ করে নাই । উহা 
সংশোধন করিবার জন্য অনেক চেম্টা করা হইল, কিন্তু কোনও চেষ্টাই সফল 
হইল না। অবশেষে, এঁক্য বজাইয়া রাখিবার জন্য আমরা নিজেদের 

তাহাই গ্রহণ কাঁরলাম। এ-কথা ওয়ার্কং কামিটিতে হইল। দেশের 
আধকাংশের প্রবৃত্ত ছিল গান্ধীজীর অনুগামী । যাঁদ এ খসড়া 'নাখল 
ভারত কংগ্রেস কমিটিতে পেশ করা যাইত, তাহা হইলে হয়তো উহা 
গৃহশত হইত, িন্তু দিজেদের মধ্যে মতভেদও খুব প্রকট হইত। 



৭১৮ 
আত্মকথা 

যাঁদ নিজেদের মধ্য হইতে কিছু করিবারই ছিল, তাহা হইলে উহা এই- 
ভাবে নিজেদের মধ্যে এই মতভেদের কথা প্রচার না কাঁরয়া পারা যাইত না। 
তাই এই মতভেদ চাঁপয়া যাওয়াই উচিত মনে হইল; গান্ধীজীর প্রস্তাব 
কোনও রূপেই পেশ করা গেল না। তবে যে-প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল 
তাহাতেও গ্ান্ধীজীর চিন্তার যথেন্ট সমাবেশ ছিল। গ্ান্ধীজশী যখন উহা 
দোৌখলেন তখন বাঁললেন, যাঁদও তানি উহা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করেন 
না, তাহা হইলেও উহাতে তাঁহার কাজ করিবার যথেম্ট সযোগ ছিল বাঁলয়া 
তিনি উহা এক প্রকার গ্রহণ করিতেছেন। 

য্দ্ধকালে দেশের অবস্থা আর বিহার পারভ্রমণ 

আমি প্রয়াগ হইতে সোজা এলাহাবাদ চাঁলয়া গিয়াছলাম। আম পারচ্কার 
বাীঝতেছিলাম যে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে বিরোধ না হইয়া যায় না। 
গান্ধীজী কড়া কড়া প্রবন্ধ লাখতোছলেন। দেশে ঘোর অশান্ত ছল। 

আমাদের বুকেও জবালা করিতোছল। আমার মনে হইল, এই সময় একবার 
সারা প্রদেশটায় ঘ্যারয়া দেখা উচিত। এক কাজ তো, গান্ধীজীর বন্তব্য 
লোককে বুঝাইয়া দেওয়া, অপর কাজ হইল, আসন্ন কঠিন সময়ের জন্য 
লোককে প্রস্তুত করা। অন্যাদকে, জাপানের অগ্রগতিতে লোকের মনে 
আতঙ্কের স্টার হইয়াছিল, উহার প্রাতরোধ আবশ্যক আর অন্যাদকে 
জাপান যাঁদ ভারতের ভূমিতে পদার্পণ করে তখন আমাদের 'ি কর্তব্য 
হইবে, তাহাও লোককে ব্ুঝাইয়া বলা আমাদের কর্তব্য । 

এই সময়ে সরকারের পক্ষ হইতেও যথেস্ট ?বশৃংখলা চাঁলতোছিল। 
সমূদ্রতীরের যে-সব গ্রামে জাপানী সেনা আসিয়া নামতে পারে, সে-সব গ্রামে 
বহু সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছিল আর তাহা ছাড়া এই নীতিও প্রচার করা 
হইতেছিল যে যাঁদ জাপানী সেনা ভারতের মাটিতে আঁসয়া পড়ে তবে 
তাহারা যেন কোন ক জানিস হাতে না পায়। সেই জন্য নৌকা আটক করা 
হইতোঁছিল। কোন কোন জায়গায় নৌকাগ্যাল নম্ট করিয়া ফোৌঁলবার কাজও 
চলিতেছিল। বিশেষ কাঁরয়া বাংলা দেশে যেখানে নৌকায় করিয়া জল- 
পথেই সব কাজকর্ম চলে সেখানে ইহার ফল্গ খুব খারাপ হইল। লোকের 
যাওয়া-আসা, মালপন্রের চলাচল, এমন কি, ছোট ছোট মাম্াল কেনাবেচার 
কাজ বন্ধ হইয়া পাঁড়ল। গ্রামে ধান চাউল যাহা ছিল, তাহাও সরকার 
হস্তগত কাঁরলেন, যেন শন্রুর হাতে গিয়া না পড়ে। ইংরেজীতে যাহাকে 
30010)60. 6৪10) [১০109 বলে, অর্থাৎ শত্রুর হাতে পড়া বন্ধ করিবার জন্য 
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সব কিছ; জবালাইয়া দেওয়ার নীতি, লোকে বলে সেই নাতি পাালবার জন্য 

সব ব্যবস্থা ছিল। হারে, ছোটনাগপুর হইতে আরম্ভ কাঁরয়া শোণ 
নদী পর্যন্ত বড় এক পাঁরখার আয়োজন হইতোঁছল। এই জন্য নানান 
জায়গায় বিমানঘাঁটি আর হাওয়াই জাহাজ নামিবার পথ তৈয়ারি করা 
হইতেছিল। সরকার যেখানে সেখানে হাজার হাজার বিঘা জাম লইতে- 
ছিলেন। সেই সব জায়গার বাঁসন্দা প্রজা আর জোতদার িষাণদের 
কম্টের একশেষ হইল। বলা হইত যে জাম আর ঘরবাঁড় যাহা উহাদের 
খাল করিয়া দিতে হইতেছিল তাহার জন্য খেসারত দেওয়া হইবে, কিন্তু 
এখন পর্যন্ত কোথাও কেহ কছ7 পাইল না। এই সব কাজ খুব 
জোরে চাঁলতেছিল। উত্তর বিহার আর ছোটনাগপুরে ইংরেজ ও 
আমোরকান সৈন্যের বিরাট সমাবেশ হইয়াছিল। কত লাখ লোক আসিয়া 
গয়াছে, আরও কত আসিবে, জান না। আসামের সীমা পর্যন্ত যুদ্ধ 
আসিয়া পড়ায় সোঁদকে সৈন্য চলাচলের জন্য আঁধক সংখ্যক রেলগাঁড়র 
প্রয়োজন হইয়া পড়ায় রেলে চাঁড়য়া কোথাও যাওয়া লোকের পক্ষে কঠিন 
হইল। 1বশেষত 'ব. এন. ডাব্রউ রেলওয়েতে, যাহা উত্তর বিহার (তিরহৃত) 
হইয়া অযোধ্যা যায়, চলাচল বড়ই কঘ্টকর ছিল। এঁ পথে বহু সৈন্যবাহী 
গাঁড় যাতায়াত কাঁরত। উহাদের মধ্যে কতক তো আহত সৈন্যদের 

যাইত। বহু? লোক পূুবাঁদক হইতে বিহার, সংয্যস্ত প্রদেশ এবং আরও 
পশ্চিমের দিকে পলাইতে লাগল। এই সব দেখিয়া শুনিয়া লোকে আরও 
ঘাবড়াইয়া উঠিতেছিল। জায়গায় জায়গায় এই সব পলাতকদের বাসের 
জন্য আড্ডা, নতুন নতুন রাস্তা বাহর করা হইতোঁছল আর কোথাও কোথাও 
খাওয়া-দাওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। ইহাতে অবশ্য দূরদার্শতার পরিচয় ছিল, 
কন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে একটা আতঙ্কও দেখা দিল যে, যুদ্ধ না 
কাঁরয়া পলাইয়া যাওয়ারই জন্য এই সব প্রস্তুতি। যুদ্ধ এখন কতদ্র 
আসল, আর কি ভাবেই বা এই লড়াই হয়, জনসাধারণ তাহার ক জানে 2 

সব 'মালয়া দেশময় ভার একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। আমি আগেই ঠিক 

কাঁরয়াছলাম, ওয়ার্ধা গিয়া সেই সঙ্কজ্প আরও দৃঢ় হইল যে আমার 
একবার সমগ্র দেশটা ঘোরা উচিত। আমার স্বাস্থ্য কিন্তু এমন ছল না 

যে. আগের মত প্রদেশের ছোট ছোট সব জায়গায় ঘুরতে পার বা ঝড়ের 

মত এই সফরের মধ্যে এক "দরে সাত-আটটা সভায় বন্তুতা কারতে পাঁর। 

সেজন্য স্থির কাঁরলাম, প্রত্যেক জেলার একট ক দুইটি বড় বড় শহরে 
যাইব, সেখানে প্রকাশ্য জনসভা ছাড়া কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে লইয়া বিশেষ- 

ভাবে আলোচনা সভা করিব। অন্নবস্তের সমস্যাও প্রবল হইয়া উঠিয়া- 
দিল। এই বিষয়েও ব্যবসায়ীদের এবং জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তা 
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বলিয়া ভিতরের ব্যাপারটা জানা দরকার ছিল। সেজন্য ভাবিয়াছিলাম, 
ইহাদের সঙ্গেও পৃথকৃভাবে আলোচনা করিব। এইরূপ কর্মসূচী “স্থির 
করিয়া আমি এপ্রলের শেষ সপ্তাহে সারা প্রদেশে ঘোরা আরম্ভ 
করলাম_ জুনের শেষ সপ্তাহে এই ভ্রমণ শেষ হইল। 

তখন জানা গেল, গান্ধীজী ওয়ার্কং কমিটির জন্য এলাহাবাদে কয়েকাঁট 
প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। ইহার একটি নকল পাইবার জন্য পাঁলশ তক্কে 
তক্কে ছল, কিন্তু সম্ভবত উহারা তখন সেই নকল পায় নাই। "দন কয়েক 
পরে একাঁদন আচমকা স্বরাজ্যভবনে খানাতল্লাঁস হইল। পাঁলশ সেই- 
খান হইতে কেবল খসড়া প্রস্তাবের একটি নকলই নয়া গেল না, তাহার 
সঙ্গে ওয়ার্কং কাঁমাট নিজেদের আফসের কাজের জন্য যে সংক্ষিপ্ত নোট 
তৈয়ার কারয়াছলেন তাহাও নিয়া গেল। অগ্নাস্ট বিপ্লবের উপর লর্ড 

টোটেনহ্যাম গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে যে পুস্তক িখিয়াছিলেন তাহাতে 
এই প্রস্তাবের খসড়া আর নোট খুব কাজে লাগিয়াছে। আমার একট; 
সন্দেহ হয় যে পুঁলস যে এই খসড়ার সন্ধান পাইয়াছিল তাহার মূলে 
আম কতক পাঁরমাণে আছি। উপরে বালয়াছ, গান্ধীজীর খসড়ার কিছ 
কিছ সংশোধন কারবার চেস্টা কাঁরয়াছলাম। যে-প্রাতাঁলাঁপর উপর এই 
সংশোধন কাঁরয়াছিলাম, তাহা আফসে পাঁড়য়াছিল। আম এলাহাবাদ 
হইতে সোজাসুজি ওয়ারধয়ি গিয়াছিলাম। রওয়ানা হওয়ার সময় এই প্রাঁতি- 
শলাপাঁট লইতে ভুলিয়া গেলাম। স্টেশনে আসিয়া অথবা রাস্তার মধ্যে 
একথা মনে পাঁড়ল। আ'ফসের লোকদের বাঁলয়া দয়াঁছলাম বা 'লাখয়া 
দয়াছিলাম, উহা যেন তাহারা সত্বরে ওয়ার্ধয়ি পাঠাইয়া দেয়; কারণ 
গান্ধীজী হয়তো উহা দেখিতে চাঁহবেন। আফিস হইতে এ দিনই ডাকে 
সেই প্রতালাঁপ পাঠানো হইয়াছিল। যাঁদ পাুলশ রাস্তায় উহা না 
আটকাইত তাহা হইলে আমার ওয়ারধা পেশছিবার পরের দিনই উহা সেখানে 
পেপছিত। কিন্তু আম উহা পাই নাই। আম ধাঁরয়া লইয়াছলাম যে 
আফিসের লোকেরা উহা পাঠায়ই নাই। পরে যখন আফিস খানাতল্লাস 
হয়, তখন আমি বাঁঝতে পারয়াছলাম। বাঁঝলাম যে তাহারা সোঁদনই 
ডাকে উহা আমার নিকটে ওয়াধয়ি পাঠাইয়াছিল। সম্ভবত এই প্রাতালাপ 
দেখিয়াই পাাঁলশ 'স্থর কাঁরয়াছিল যে খানাতল্লাসী কাঁরলে িছ:-না-কিছু 
উপাদান পাইয়া যাইবে। 

যাহা হউক, ওয়ার্ধা হইতে শবহারে ফিরিয়া আম ভ্রমণ আরম্ভ 
কারলাম। 'ব্রাটশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আমাদের যে হাঙ্গামা হইবে, সে- 
বষয়ে আমার মনে কোনও প্রকার সন্দেহই ছিল না। আমার সকল 
বন্তৃতাতেই আম খোলাখুীলভাবে এ-কথা পাঁরম্কার বাঁলতাম। এ-পর্যন্ত 
আমাদের কোনও হ্ার্য্রম ছিল না। এজন্য আম কার্যক্রম বাঁলতে 
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পারতাম না, আর বাঁলতামও না। অবশ্য এইটুকু বাঁয়াছিলাম যে তাহা 
আইন অমান্যেরই রূপ ধারণ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে বালতাম যে তাহা 

সম্পূর্ণ আঁহংসাত্বক হইবে। আর ইহাও বাঁলয়াছলাম যে পূর্ববর্তী 
আন্দোলনগ্দাল অপেক্ষা ইহা কছুটা আধক উগ্র হইবে। সে সময়ে 
জাপানের তরফ হইতে রোডওতে এই কথা জোর প্রচারিত হইতোছিল যে 
জাপান ভারতকে স্বাধীন কাঁরতে চেষ্টা করতেছে, আর সর্বপ্রকারে 
ভারতকে সাহায্য কারবে। এই কথার পরেও আম আমার সকল বন্তৃতায় 
বলতাম, জাপানের কথা বশ্বাস করা উীচত নয়__িবশেষ কাঁরয়া যখন 
দেখতেছি যে সে তাহার প্রতিবেশী চীনের গলা 'টাপয়া ধারয়াছে এবং 
ক্রমেই তাহার রূপ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে-ব্রাটশ ও জাপান 
উভয়ের কবল হইতে আমাদগকে ভারতবর্ষকে মস্ত কারতে হইবে, এক- 
জনের নিকট হইতে বাঁচাইয়া অন্যজনের হাতে যাইতে দেওয়া আমরা 
সর্বদাই অপছন্দ কারতাম; এইজন্য আমাদের সংগ্রাম হইবে উভয়ের সঙ্গে 
এবং সে সংগ্রাম আহংসই হইবে । আমার বন্তৃতা জোরালো ও উগ্র হইত। 
আমিও বুঝিতাম আর লোকেও আমাকে বলিত যে প্রথমে আমার বন্তৃতা 
খুবই মৃদু হইত, এবার তো আম যেন আগ্নীশখা উদ্গিরণ কারতাম। 

১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আরম্ভের পূর্বে একবার পাটনায় যুবকদের 
মধ্যে খানিকটা উত্তেজনার সণ্চার হয়। তাহারা কোনও ছোটখাটো ব্যাপার 

লইয়া, যাহার কথা. আমার আজ স্মরণ নাই, সত্যাগ্রহের কথা বাঁলতে 
আরম্ভ করে। সাধারণ সভায় গরম গরম বন্তৃতা হইতে থাকে। কয়েকজন 
বন্তার পর আমার কিছ বলার সুযোগ হইল। আম ঘখন উঠিলাম তখন 
এক সঙ্গী যুবক আস্তে আস্তে বালল, ইনি এখন লোকদের উৎসাহানলের 
উপর শঁভজা কম্বল” ফেলিয়া দিবেন। আমি এ-কথা শুনিয়া ফেলিলাম, 
এবং ইহা লইয়া লোকদের বাঁললাম যে আম “ভজা কম্বল' ফেলিয়া দিবার 
পরও যাঁদ আগের মত তাপ থাকে, তাহা হইলে বাঁঝব যে উহা সুস্থ ও 
সবল ব্যান্তর তাপ, যে-উৎসাহ প্রকট হইতেছে তাহা সত্যকারের উৎসাহ, 
না হইলে তো আম সে তাপ ্রিদোষপনীড়িত ব্যন্তির উপর জহরের প্রকোপ 
বাঁলয়া মনে কারব এবং এঁ তাপ প্রদর্শনকে মনে কাঁরব প্রলাপমান্র। 

এবার আমার বন্তুতায় সেই 'ভিজা কম্বল কোনওভাবে কোথাও দেখা 
গেল না। তাহার বিপরীত, তাহাতে এমন সব কথা থাঁকিত যাহাতে 
উৎসাহ বাড়াইয়া দেয়, পাগল করিয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আম গঠন কর্মও 

কারয়া চাঁলতেছিলাম। ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের সঙ্গে অশ্নবস্তের সংকট 
হইতে বাঁচিবার ও বাঁচাইবার কথাও বাঁলতেছিলাম। আমার বিশ্বাস 
গভর্নমেন্ট যাঁদ জনসাধারণের সাহত যোগ স্থাপন করিতে পারিত তাহা 
হইলে এই সঙ্কটের এমন ভয়ঙ্কর রুপ হইত না, যেমন আজ পর্যস্তও 

৪৬ 
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আছে। ব্রিটিশ গভরন্নমেণ্টের বিরুদ্ধে লোককে উসকাইয়া দেওয়া, আমাদের 
উদ্দেশ্য ছিল না, ইহাও উদ্দেশ্য ছল না যে আমরা তাহাদিগকে পথে ঘাটে 
আটকাই বা যেমন কাঁরয়াই হউক রুরান্ত কাঁরয়া ফেলি। আমাদের 
উদ্দেশ্য ছিল এই যে লোকদের আমরা এজন্য প্রস্তুত করি যে তাহারা 
জাপানের বিরদ্ধে দাঁড়াইতে পারে; আর যেহেতু ব্রিটিশ গভনমেণ্ট 
আমাদের সে-সূযোগ দিতেছে না, সেই হেতু তাহাদের নিকট হইতেও সময় 
পাইয়া যুদ্ধ করিয়া এই সুযোগ গ্রহণ কাঁরতে পাঁর। এ-কারণ আমরা 
আনাশ্চিত ধরনে তাহাকে ক্লান্ত করিতে চাই নাই। নিজেদের এই নীতি 
তাই সক্য়রূপে দেখাইবার ও সপ্রমাণ কারবার এক সুযোগ পাওয়া গেল। 

উপরে বাঁলয়াছ যে সে সময়ে জায়গায় জায়গায় হাওয়াই জাহাজের 
আড্ডা এবং সৌনকবাহনীদের জন্য ছাডীন নমাঁণ, করিবার জন্য জন- 
সাধারণের জাম লওয়া হইতেছিল। আম গয়ায় পেশীছয়া শাঁনলাম যে 
শহর হইতে একটু দূরে, যেখানে প্রথম হইতেই আভ্ডা ছিল, আরও অনেক 
জমি লওয়া হইতেছিল এবং হাজার হাজার লোক গৃহহীন ও ভূমিহীন 
হইয়া গিয়াছে, তাহারা কোনও ক্ষাতপূরণও পায় নাই, তাই তাহাদের মধ্যে 
অসন্তোষ আছে। আমি সেখানে গেলাম। শোনামান্ন হাজার হাজার লোক 
একত্র হইয়া গেল। তাহাদের অবস্থা ছিল সত্যই করুণ। কয়েকাট গ্রাম 
বিধ্বস্ত হইতেছিল। খেতের চাষ বন্ধ কয়া দেওয়া হইয়াছিল। আন্ডা 
ধানাইবার জন্য মাটি তৈরি করা হইতেছিল। সেখানে হাজার হাজার 
শ্রীমক খাঁটিতেছিল। অনেক লরা মালপন্ত্ বাইয়া পেশছাইয়া দিতেছিল। 
যাহাদের ঘরবাঁড় ও জমি লওয়া হইয়াছিল তাহারা এধারে-ওধারে ঘারয়া 
ফাঁরতোছিল। তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদ কারবার কেহ ছিল না। আম 
যাওয়ামান্র লোকেরা সকলে নিজেদের দুঃখের কথা বলিয়া শোনাইল। যাঁদ 
সরকার বা যুদ্ধের কাজে রাস্তা আটক করা আমাদের উদ্দেশ্য হইত, তাহা 
হইলে ইহার চেয়ে অন্য কোনও সুযোগ পাইতাম না। কিন্তু আম লোকদের 
বুঝাইলাম যে যুদ্ধের কাজের জন্য গভর্নমেন্ট এমন না-করিলে বাঁচবার 
কোনও ব্যবস্থা করিতে পারত না, এজন্য তাহাদের ক্ষতিপূরণ লইয়া 
নিজেদের অন্য কোনও জাঁবকার উপায়ের কথা ভাবিয়া দেখা উচিত, আর 
আমি ক্ষতিপূরণ দেওয়াইতে চেষ্টা করিব। আম বালয়া তো 'দলাম; 
কিন্তু জানতাম না যে গভর্নমেন্ট শানবে কনা। 

পাটনায় ফিরিয়াই গভর্নমেন্ট এড্ভাইজারকে পন্ন লাঁখলাম, তাহাতে 
সমস্ত কথা পাঁরচ্কার কাযা বুঝাইয়া দিলাম, আর ক ভাবে ক্ষতিপূরণ 
হইতে পারে তাহাও বাঁলয়া 'দিলাম__একথাও 'লাখলাম যে ক্ষাতপূরণ 
ভাগ করিয়া দিবার সময়েও অনেক গণ্ডগোল হয়, তাই ভাগ কারয়া দেওয়ার 
সময়ে কংগ্রেস কর্মী ডাঁকয়া লওয়া উচিত, তাহাদের সামনেই টাকা ভাগ 
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করিয়া দেওয়া উচিত । কিছ? কিছু জাম তো এইরূপই ছল যে তাহাতে ঘর- 
বাঁড় তোর হইত, অথবা জাহাজ নামাইবার জন্য মজবুত রাস্তা বানানো 
যাইত তাহা 'ফাঁরয়া পাইলেও চাষের কাজে লাগানো যাইত না। কিন্তু 

আঁধকাংশ জাম শুধু সমতল কাঁরয়া রাখা হইত, তাহার মধ্যে ঘাস গজাইত, 
তবে আর কোনও পাঁরবর্তন হইবে না। গভর্নমেন্টকে আমি এই কথা 
1লাঁখলাম যে লড়াইয়ের কাজ যখন শেষ হইয়া যাইবে তখন জাম যাহার 
ছিল তাহাকে যেন 'ফিরাইয়া দেওয়া হয়, আর তাহা যথাসাধ্য চাষীদের 
কাজের উপযোগী কারয়া যেন ফেরত দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে জামতে 
চাষী ঘাহা উৎপাদন করিত তাহাও তাহাকে দেওয়া যাক। যে জমি ফেরত 
দেওয়া হইকে না এবং যে ঘরবাঁড় প্রভাতি ফেলিয়া দেওয়া হইতোঁছল 
তাহার দাম যেন নগদ টাকায় দেওয়া হয়, আর নগদ টাকা ভাগ করার, 
ফসলের ক্ষতিপূরণ নিধারণে এবং মটাইয়া দেওয়ার সময়ে, কংগ্রেস 
কমরদের যেন সাহায্য লওয়া হয়। 

আমার পন্র পাইয়াই কাঁমশনর তাহার ভীত্ততে কাজ করিলেন। 
আমার প্রস্তাবগ্ণাল 'তান গ্রহণ কারিলেন, এবং আমাকে ধন্যবাদ জানাইয়া 
পন্র দলেন, তাহাতে ইহা 'লাঁখলেন যে সেখানকার জাঁটল অবস্থা আম 
খুব ভাল করিয়াই সামলাইয়া লইয়াছি। 

আম যখন মানভূম জেলায় যাই তখন সেখানেও একই অবস্থা ছিল। 
পাটনা বিভাগের কাঁমশনর যেমন করিয়াছলেন সেখানকার কলেক্টরও সেই- 
রূপ কাঁরলেন। এসব কথা এত বিস্তারিতভাবে াখতেছি এইজন্য যে যখন 
আন্দোলন আরম্ভ হইল তখন গভর্নমেন্ট আমাদের বিরুদ্ধে 'মথ্যা 
আভযোগ আনিলেন যে আমরা জাপানকে সাহাঘ্য কারতে ও ব্রিটিশ গভর্ন- 
মেণ্টকে সর্বপ্রকারে অসুবিধাগ্রস্ত কারতে চাঁহয়াছলাম। পরে গভর্নমেন্ট 
জাপানকে সাহায্য কারবার আভযোশ 'ভীত্তিহীন বালয়া প্রত্যাহার করিলেন। 
কিন্তু আমাদের মুসালম লীগের ভাইয়েরা এখনও তাহা বলিয়া মারতেছে 
এবং ইহাতে সঙ্কুচিতও হয় না। 

সে-কথা যাক, আম ভ্রমণ করিতেছিলাম, এমন সময়ে ওয়াধাতে 
ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের নোটিশ পাইলাম । আম ভ্রমণের ব্যবস্থাও 
এমন কাঁরয়া লইয়াছিলাম যে তাহা শেষ কাঁরয়া সোজা ওয়ার্ধয়ি চলিয়া 
যাইব। জুন মাসের শেষের 'দিকটায় আমি সেখানে চলিয়াও গেলাম। 
সেখানে প্রথমটায় তো চরখা সংঘের আঁধবেশন প্রথমে হইল, তাহার পর 
ওয়ার্কং কামাটির আঁধিবেশন। কয়েকাঁদন সেখানেই থাকিয়া যাইতে হইল । 
খাদ উৎপাদনের অনেক বিস্তার কারয়া আয়োজনের কথা ভাবা হইল; 
কারণ দেখা গেল যে স্রাধারণ লোকে 'মিল হইতে যে কাপড় পাইত তাহা 
এই লড়াইয়ের জন্য দূর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ িলকে সৈন্যবাহনীর 
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কাজের জন্যই তাহাদের কাপড় প্রস্তুত কাঁরতে হইত, আর যে বস্ত্র সংকট 
ছল তাহা চরখা ও করঘা দ্বারাই দূর করা যাইতে পাঁরত। এইজন্য কয়েক 
দিন আলোচনার পর চরখাসংঘ খুব বড় পাঁরসরে কাজ বাড়াইবে 'স্থর কাঁরল। 
ওয়ার্কং কামাটর আঁধবেশন কয়েক দিন ধাঁরয়া হইতে থাঁকল। অবশেষে 
আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পেশছিলাম যে আঁহংসভাবে আইন অমান্য 
আমাদের করিতেই হইবে, আর এই অর্থে আজ্ঞা 'দবার জন্য আগস্টের 
আরন্তে বোম্বাইয়ে 'নাখল ভারতনয় কংগ্রেস কাঁমাটির আঁধবেশন করা হউক। 

১৯৪২-এর বিপ্লবের পূর্বকথা 

ওয়াক কমিটিতে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল। সেখানে মতভেদ স্পম্ট 
আকার ধারণ করিল। এখানে একথা বলা অনুচিত হইবে না যে ডন্ঈর 
সৈয়দ মামুদ সত্যাগ্রহের বিরোধী ছিলেন। পরে গিয়া তিনি এক ভুল 
করিয়াছিলেন যাহার উল্লেখ আবশ্যক নয়; কিন্তু তাঁহার একথা সত্য ছিল 
যে তান সত্যাগ্রহের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার এই বরোধেরকথা তিনি 
কাঁমাটতে পারজ্কার ঝালয়া 'দয়াছিলেন। জুলাই মাসের প্রায় অর্ধেক 
কাটিয়া গিয়াছে। জোরে বৃন্টি পাঁড়তে আরম্ভ হইয়াছে । 1হসাব মত 
হাঁপানিরও সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ শুরু হইয়াছে । 'কন্তু আমি সকল আধি- 
বেশনেই উপাস্থত থাঁকয়াছ। এত কথা হইল, 'কস্তু ওয়াক্কং কাঁমটি 
সত্যাগ্রহের কোনও কার্ক্রম 'স্থর কাঁরলেন না। আমার মনে এই কথাটি 
পড়া দিতে লাগল। আম গান্ধণীজকে এ-কথাও বাঁলয়াছিলাম যে তান 
কার্যক্রমের নিদেশিও কিছুটা করুন; কিন্ত তিনি পরিন্কার বলিয়াছিলেন 
যে তাঁহার মন এভাবে কাজ করে না-যখন একবার স্থির হইবে যে সত্যাগ্রহ 
কাঁরতেই হইবে, তখনই তান কার্ধক্রম সম্বন্ধে ভাবিতে পারবেন, আর 
তাহা ধারণ কারতেও পাঁরবেন। এখন তো 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস 
কামাঁটকে সিদ্ধান্ত কারতে হইবে_ ওয়ার্কং কমাট আদৌ একমত নয়, 
তাহার পর গভনমেন্ট কি করিবে, তাহাও জানা নাই-এই আনিশ্চিত 
অবস্থায় তান কার্যক্রম সম্বন্ধে এখনও কিছুই 'নধারণ কারতে পারিবেন 
না; কিন্তু এই পর্যন্ত অবশ্য বাঁলতে পারেন যে এইবারের সত্যাগ্রহ অত্যন্ত 
উগ্র হইবে; শুধ জেলে গেলেই যথেম্ট হইবে না, তাহার চেয়ে কিছু বোঁশ 
ত্যাগের প্রয়োজন হইবে । আবশ্যক হইলে ধনধান্য ঘরদ্বার সব কিছ 
আহুতি দিতে হইবে-_চরখা সংঘে যে পণচশ-ন্রিশ লক্ষ বা তাহার চেয়েও 
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আঁধক টাকা খাঁটিতেছে তাহার উপরও আক্রমণ হইতে পারে। আর যাঁদও 
আমরা কাজ বাড়াইব 'স্থর কাঁরয়াছি তথাপি সমগ্র চরখা সংঘ ও তাহার 
ধনজন দুই-ই আহত দিতে হইতে পারে; কিন্তু এখনও সত্যাগ্রহের রূপের 
ত্র তাঁহার সামনে আসে নাই, আর তান এখনও ও-বিষয়ে মন দিতিও 
চান না, কারণ যতক্ষণ সত্যাগ্রহ আনবার্য অবশ্য করণীয় বাঁলয়া স্থির 
না হইতেছে, ততক্ষণ কার্যক্রম প্রস্তুত কাঁরতে তাঁহার মন অগ্রসরই হইবে না। 
ইহা আমাদের এক মস্ত বড় ব্রুটি মনে হইতোছিল, কিন্তু কাক্রম তো 
গান্ধীজনীকেই প্রস্তুত করিতে হইবে। আমাদের বাধ্য হইয়া তাহার কথা 
মানিয়া লইতে হইল। 

ওয়ারধা হইতে যাত্রা কারবার পূর্বে গান্ধীজীর নিকট হইতে "বিদায় 
লইবার জন্য সেবাগ্রাম গেলাম। সেখানে আরও কয়েকজন ছিলেন। 

তাঁহাদের মধ্যে একজন কারক্রমের কথা উঠাইলেন, প্রশ্ন কারলেন, তার ও 
টেলিফোনের তার কাটা অথবা রেল লাইন উঠাইয়া ফেলা আহংসার ভিতর 
আসিতে পারে কি না। প্রশ্নাট সময়োচিত ছিল, কারণ আম জানিতাম 
যে যখনই সত্যাগ্রহের কথা ওঠে তখনই কয়েকজনের মন এহীঁদকে যায়, 
আর তাঁহারা এই প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কাঁরতেই আম গান্ধীজণীকে 
বাঁললাম, এই প্রশ্ন বারবার উীঠতেছে, ১৯৩০-এর আন্দোলনেও উঠিয়া- 
ছিল, যখন মহাত্মাজী ও অন্য অনেকে জেলে চলিয়া যান। মাঁতলালজশী 
অস্থায় সভাপাঁত হন, এবং আম ওয়ার্কং কাঁমাটির সভ্য 'হসাবে প্রয়াগ 
গয়াছিলাম, তখন লোকে এই প্রশ্নই কারিয়াছিল এবং নানা স্থানে তার ও 
টোলফোনের তার কাঁটিয়াও 'দিয়াছল; কিন্তু এসকল খুব কম জায়গায়ই 

হইতে পাঁরয়াছিল আর সে সময় উহা বন্ধ কারয়াও দেওয়া হইয়াঁছল। 

এইজন্য ইহাতে কোনও আশ্চর্যের কথা নাই যে আজও যখন আমরা 
সত্যাগ্রহের কথা ভাঁবতোছ তখন এইরূপ চিন্তা কাহারও কাহারও মনে 

উঠিতেছে-_মহাত্বাজণকে কার্যক্রম প্রস্তুত করার সময়ে এ-বিষয়ে পারজ্কার 

নিদেশ দিতে হইবে। গান্ধীজণ বাঁললেন যে লোহা-কাঠ কাটা বা ভাঙ্গায় 

শহংসা-আহংসার কথা ওঠে না, আমরা তো নিত্য সাধারণ রীতি অন্সারে 
লোহালকড় কাট বা ভাঁঞ্গ; কিস্তৃু রেলের লাইন উঠাইয়া ফেলা অথবা 

তার কাটা হইল অন্য কথা-কোন উদ্দেশ্যে এবং ফিভাবে করা হইতেছে, 

ইহার ফলই বা কি হইবে, এই সকল কথার উপর 'নর্ভর করিবে ইহা 
হংসাত্মক, না আহংসাত্মক; যাঁদ ইহাতে হত্যা হয় অথবা নিদেষি লোকদের 
বিপদ ঘটে, তবে ইহা হিংসাত্মক হইবে, কিন্তু আমরা এমন অবস্থাও 

অনুমান করিতে পার যখন ইহা আঁহংসাত্বকও হইতে পারে। 
'আমরা তাঁহার কথার অর্থ ইহাই বুবিয়াছলাম যে এই সব কাজ 

আঁহংসাত্বক হওয়া বহ: পাঁরমাণে ইহার উপর 'নর্ভর কাঁরবে যে ইহার জন্য 
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কাহারও প্রাণহানি না হয়। যে কেহ এরুপ কার্য কারবে সে যেন ইহার 
জবাবাদাীহর ভার নিজের উপর পরিষ্কার ও সোজাসুজিভাবে গ্রহণ করে, 

যাহাতে যাহাদের ইহার সাঁহত কোনও সংম্রব নাই তাহাদের ইহার ফল 
ভুগতে না হয়। এ সমস্ত কথা এমাঁন হইয়া গেল, কোনও কার্যক্রম তখন 
নধারিত হইল না। হইবার কথাও ছিল না। যখন গভনমেন্ট অভিযোগ 
কাঁরলেন যে আমরা রেল ও তার বিকল কারবার কার্ধক্রম প্রস্তুত কাঁরয়া- 
ছিলাম তখন গান্ধীজী উত্তরে বাঁলয়াছলেন যে গভর্নমেন্ট একটা কথার 
কথা বা তত্বমূলক আলোচনাকে কার্কক্রম বাঁলয়া ভুল কায়াছেন। 
গান্ধীজীর এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য ছল এবং আমরা সে সময়ে এই কাষক্রম 
অথবা অন্য কোনও কার্কত্রম নির্ধরিণ কার নাই। 

ওয়ার্ধা হইতে পাটনা রওনা হইলাম। প্রথম হইতেই দুই-তিন জায়গায় 
যাইবার কথা 'স্থর কারয়াছলাম। তাহার মধ্যে ছিল গোন্দয়া, তাই 
গোন্দিয়ায় নাঁময়া গেলাম, সেখানকার সভা ইত্যাঁদ শেষ কাঁরয়া রান্রের 
গাঁড়তে রওনা হইলাম। পরের দিন রান্রে কাশী পেশীছিলাম। সেখানে 
ভারতীয় ইতিহাস পাঁরষদের কার্যকরী সামাতর আঁধবেশন করিয়া লইবার 
ছিল। এখন তো একপ্রকার 'স্থর হইয়াছিল যে অল্পাঁদনের মধ্যেই আন্দোলন 
উগ্ন আকার ধারণ কারবে। এইজন্য পাঁরষং সম্বন্ধে কিছু কাজ কাঁরয়া 
লওয়া প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছল। তাহার মধ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা 
ও যে পন্স্তক প্রায় প্রস্তুত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে তাহা ছাপানো 
ইত্যাঁদ বিষয়ে শ্রীজয়চন্দ্র বিদ্যালগকারের সঙ্গে কথা বলিয়া লওয়ার 
আবশ্যকতা ছিল। গ্োন্দিয়ায় কিছ; অর্থ সংগ্রহ হইয়াঁছল, তাহা জঙ্বা 

পাটনায় না থাঁময়া মুঙ্গের জেলার তারাপুরে চাঁলয়া গেলাম। সেখানে 
কৃষক সম্মেলন হইবার কথা ছিল। লোকেরা আমার জন্যই কয়েকবার 
সম্মেলন স্থাঁগত করিয়াছিল। কৃপালনীজনও সেখানে সম্মেলন উদঘাটন 
করিবার জন্য আসিয়াছলেন, এবং কৃষ্ণবল্লভজীর সভাপাঁতি হইবার কথা 
[ছল। শ্রীবাব, অন:গ্রহবাবু প্রভৃতি অন্যান্য নেতারাও আঁসয়াছলেন। 
পথের সর্ক্র খুব বৃন্টি হইতোঁছল, আর বর্ষায় আমার স্বাস্থ্যের উপর যে 
ফল হওয়ার কথা তাহা হইতোছল ঠিকহ। তারাপুরে গয়া তো 
পেপ ছিলাম, কিন্তু হাঁপানির আক্রমণ হইতেছিল। সম্মেলনের কাজ আরম্ভ 
হইল। আমার বাঁলবার পালা আঁসল। আম ছু বাঁলতে আরম্ভ 
করিয়াছ, এমন সময়ে হঠাৎ মেঘ ভাঙ্গিয়া পাঁড়ল, প্রবলবেগে বৃম্টি হইতে 
লাগিল। রামগড় কংগ্রেসের মতো সম্মেলনের কাজ বন্ধ হইয়া গেল। যে 
ডাকবাংলোয় আ'সয়া উঠিয়াছিলাম, কোনও প্রকারে ভিজিতে ভাজতে 
সেখানে আ'সয়া পেশছিলাম। সেখানে রাত কাটাইয়া পরের দন সকালেই 
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পাটনায় রওনা হইয়া গেলাম। পাটনায় পেপীছতে না পেশছিতেই হাঁপানির 
এক জোর আক্রমণ হইল, জবরও সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল। সেই দন হইতে 
তের-চোদ্দ দন পরেই বোম্বাইয়ে নাখল ভারত কংগ্রেস কামর আধবেশন 
হইবার কথা ছিল। আমার চিন্তা হইল, এ সময়ের মধ্যে সুস্থ হইতে হইবে। 

বোম্বাই যাওয়ার প্বেহ প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমাটির এক আঁধবেশন 
কারয়া লওয়া উচিত মনে হইল, তাহাতে ওয়ার্ধার প্রস্তাবের [বষর়ে, যাহা 
লইয়া বোম্বাইতে আলোচনা হইবার কথা, প্রদেশের লোকদের আভমত 
ব/ঝিতে পারা যাইবে। প্রাদেশিক কামাটির অধিবেশন সদাকত আশ্রমে 
৩১ জুলাই তাঁরখে হইল। আমার স্বাস্থ্য খুবই খারাপ ছিল, বড়ই 
দুর্বল ছলাম। আম কাঁমাটর সম্মুখে এক জোর বক্তৃতা কারলাম, তাহা 
সমগ্র প্রদেশে ভ্রমণ করিবার সময় যে-সব কথা বাঁলয়াছিলাম, তাহার সারাংশ 
মান্ত। আরও একটা কথা ছল; ওয়াধয়ি যে-সব কথা হইয়াছিল, তাহাও 
আম সকলকে শুনাইয়া দিলাম। সকলেই বুঝতে পারল, বোম্বাইতে 
যাহা 'স্থর হইবে তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আঁধবেশন হওয়ার দুই- 
এক 'দনের মধ্যেই খল ভারতীয় কংগ্রেস কাঁমাটর সদস্যগণ, এবং 
কংগ্রেসের অনেক সভ্যেরা দশক হইয়া বোম্বাইয়ের আধবেশনে উপাস্থত 
হওয়ার জন্য যাত্রা কারলেন। আমার শরীর এতই অস-স্থ ছিল যে সেখানে 
যাইতে পারিলাম না, পাটনাতেই পাঁড়য়া থাকলাম। 

সংবাদপন্নে জোর খবর ছাপা হইতে থাকল যে গভরন্নমেন্টের দিক 

হইতে আয়োজন চাঁলতেছে, বোম্বাইতেই সকলকে গ্রেপ্তার করা হইবে। 
চারদিক হইতে এই সংবাদও পেশীছিতোছল যো বহারেও প্রস্তুতি চালতেছে। 
যে সমস্ত ক্যাম্প জেল বন্ধ ছিল, সেগীল পাঁরচ্কার পাঁরচ্ছন্ন কাঁরয়া 
প্রস্তুত করা হইয়া িয়াছল। বোম্বাইয়ে ৫ই আগস্ট (১৯৪২ খড়) হইতে 
ওয়ার্কং কাঁমাটির আঁধবেশন আরম্ভ হইল। ৭ই আগস্ট হইতে নাখল 
ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বাঁসবার কথা । আম রোডও এবং 
সংবাদপত্রে খবর শুনিতাম ও পড়িতাম। ৮ই আগস্টের রাত্রে নাখল 

ভারত কংগ্রেস কমিটি যে-প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহা ওয়ার্কং কাঁমাঁট 
কর্তকও গৃহীত হইবার পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। খুব গরম গরম 

সংবাদ হইল এই যে, বোম্বাইয়েই সকলকে গ্রেপ্তার কাঁরয়া আন্দোলন 

আরম্ভ হইবার পূর্েই তাহা দমন করা হইবে। আঁম ভাবিলাম বাদ 
এরূপই হয় তবে জনসাধারণের সম্মুখে কোনও কার্ধক্রম রাখিতে পারা 

যাইবে না। এইজন্য, অন্ততঃ নিজেদের প্রদেশের জন্য আম কিছ কিছ, 

কারধক্রম "থর কারয়া দিব। বাঁসয়া বসিয়া অনেক কিছ 'লাঁখবার শীস্ত 

আমার ছিল না। তাই যে-সব বন্ধ সেখানে উপাস্থত 'ছলেন তাঁহাদের 

সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কারিয়া মুসাঁবদা তৈয়ার কাঁরতে বাঁললাম। 
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ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্ত্রীদীপ- 
নারায়ণ 'সংহ ও শ্রীমথ্রাপ্রসাদ। অন:গ্রহবাবও বোম্বাই যান নাই, 
পাটনাতেই ছিলেন। মসাবিদা প্রস্তুত হইলে তাহা অন:গ্রহবাবূর সাঁহত 
আম দেখিয়া কিছু অদল-বদল কাঁরয়া 'স্থর কাঁরয়া 'দিলাম। উহা 
ছাপাইবার ব্যবস্থাও করা হইল। 'স্থর হইল যে, যাঁদ সত্যই সকলকে 
গ্রেপ্তার করা হয়, তবে যাহারা বাঁক থাকবে তাহারা এ অনুসারেই কাজ 
কারবে। এমাঁনতেই তো গান্ধীজ বারবার বাঁলয়া রাখিয়াছিলেন, যাঁদ 
নেতারা গ্রেপ্তার হইয়া পড়েন, এবং কেহ কার্যক্রম দিতে না পারেন, তাহা 
হইলে সেই অবস্থায় প্রত্যেক কংগ্রেসী সদস্য নিজেকে নেতা বাঁলয়া “স্থির 
কাঁরবেন, এবং আহংসার "সিদ্ধান্তের ভিতরে থাকিয়া সত্যাগ্রহের রূপে যাহা 
কিছ কাঁরতে পারা যায় তাহা কাঁরবেন। এই সংগ্রামকেই শেষ সংগ্রাম মনে 
করিয়া কেহ যেন কিছ বাকি না রাখেন, আহংসাকে কোনও প্রকারে না 
পঁরবজ্ন করেন। আমরা যে কাধক্রম প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহাতেও 
এই কথার উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছিল ষে আহংসাকে যেন ত্যাগ করা 
না হয়। তাহাতে সত্যাগ্রহের জন্য কার্যকমও বূঝাইয়া দেওয়া হইয়াছল, 
তাহা পূর্বের সত্যাগ্রহগ্ীলর কার্যরম হইতে "সিদ্ধান্তের দিক দিয়া ভিন্ন 
ছিল না, অবশ্য তাহাদের অপেক্ষা উগ্র ছিল। 

ইহার মধ্যে একাঁদন দিল্লী হইতে সংবাদ ছাপা হইল যে ৮ই আগস্টের 
পর কংগ্রেসের লোকদের গ্রেপ্তার করা হইবে না আর গভর্নমেন্ট এ-কথারও 
অপেক্ষা করিবেন যে কংগ্রেস কি করিতেছে__কংগ্রেসের পক্ষ হইতেও বলা 
হইতেছিল যে এক পদ অগ্রসর হইবার পূর্বে গান্ধীজী ভাইসরয়ের সঙ্গে 
আরও একবার আলাপ-আলোচনা করবেন; কিন্তু তাহাতেও যাঁদ কোনও 
ফল না হয় তখনই অগ্রসর হইবার নির্দেশ দিবেন। এই সংবাদ আমরা 

সত্য বলিয়া মানিয়া লইলাম। আর বাাঁঝলাম ষে এখন তাড়াতাঁড় কিছু 
হইবার নয়। যাঁহারা বোম্বাই গ্রিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত 
আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে_ এমনও হইতে পারে যে তাঁহারা সেখান 
হইতে নিধাঁরত কার্যক্রম সঙ্গে কারয়া আনবেন; যাঁদ এমন হয় তকে 
আমাদের প্রস্তুত কার্ফক্রম কার্ষে পাঁরণত করা অনুচিত না হইলেও 
অনাবশ্যক হইবে। এইভাবে আমরা +স্থর কাঁরয়া লইলাম যে ১১ই আগস্টের 
পূর্বে যে-তারিখে বোম্বাই হইতে সভ্যদের 'ফাঁরবার আশা কাঁরতো ছিলাম, 
আমাদের 'কছুই কারবার নাই। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনঃগ্রহবাবু 
রায়বোরলণ চাঁলয়া গেলেন, সেখানে তাঁহার বড় ভাই অসস্থ ছিলেন, আর 
দীপবাব মজঃফরপুর জেলায় পূর্ব হইতে স্বীকৃত কোনও কাজ শেষ 
কারতে গেলেন। মথুরাবাবু ও চক্রধর শরণের সঙ্গে আমি আশ্রমে অপেক্ষা 
কারতে লাগিলাম। 
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১৯৪২-এর ৮ই আগস্ট রান্র প্রায় ১০টার পর নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁট 
প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরল। শবানয়াছি, গান্ধীজী দীর্ঘ ভাষণ 'দয়াছিলেন, 
তাহাতে তান 'কর বা মর' মন্মের সাধনা লোককে দিয়াছলেন। সো 
সঙ্গে তান ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া আরও একবার বুঝাইতে চেষ্টা 

করিবার কথাও বাঁলয়াছিলেন। অন্যান্য নেতারাও বন্তৃতা কাঁরয়াছলেন, 
এবং লোকে সর্দার বল্পভভাইয়ের বন্তৃতার খুব প্রশংসা কাঁরয়াছিল। ১৯ই 
আগস্ট সকালে সার্চলাইটে বোম্বাইয়ের ঘটনাবলীর সংবাদ পাঁড়তোছলাম। 
মথুরাবাবু শহরে চালয়া গিয়াছিলেন, এমন সময়ে জেলা ম্যাঁজস্ট্রেে মিঃ 
আচরি আঁসয়া পেশিছিলেন। আম খাটে শুইয়াছিলাম। তান আমাকে 
দেখিয়া আমার স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশ্নাদ কারলেন এবং আমার কর্মপদ্ধাত 
সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা কাঁরলেন। তাঁহার আগমনহেতু অবশ্য বুঝতে 
পারিলাম; কারণ রেডিওতে গ্রান্ধীজী ও ওয়াকিং কামাটির সদস্যদের 
গ্রেপ্তারের সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। আমাকে অসূস্থ দেখিয়া 
তান গভর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এই অবস্থায় কি করা যায়। 
সেখান হইতে হুকুম আসিল যে সিভিল সাজজনকে দেখাও, জিজ্ঞাসা কর 
যে সেখান হইতে আমাকে দূরবরতাঁ স্থানে লইয়া যাইতে পারা যাইবে 
কি না। 'মঃ আর্চার সিভিল সাজজনকে গিয়া লইয়া আসিলেন। 

ইহারই মধ্যে আমার বাঁড়তে খবর আসিয়া পেশীছিল। সেখান হইতে 
দাদ ও মূত্যুঞ্জয়ের মা প্রভীত আসিলেন। 1সভিল সার্জেনের আভমত 
হইল যে আম বাহরে লইয়া যাওয়ার উপযুস্ত নই। তাই আমাকে বেলা 

প্রায় ১১টা-১২টায় বাঁকপূর জেলেই লইয়া যাওয়া হইল। খুব বাষ্ট 
হইতেছিল, সংবাদ শহরে ছড়াইয়া পাঁড়ল। সদাকত আশ্রম হইতে আমার 
রওনা হওয়ার পূর্বেই কিছু কিছু লোক আশ্রমে আসিয়া পেশীছিলেন, 

তাঁহাদের মধ্যে ছান্রেরাই সংখ্যায় প্রবল। শুধু আমাকেই গ্রেপ্তার কারবার 

হুকুম ছিল। মিঃ আচারের তালমান-বোধ ও ব্যবহার ভাল ছিল। তিনি 

কোনও প্রকারের তাড়াতাড়ি করেন নাই, কোনও অভদ্রুতা করেন নাই, কোনও 
অশোভন আচরণ করেন নাই। জেলে আমার জন্য সকল ব্যবস্থা ঠিক 

করিয়া মথুরবাব্ ও চরুধর ফিরিয়া আসতেই শ্রীফ:লনপ্রসাদ বর্মাও গ্রেপ্তার 

হইয়া সৈখানে গিয়া পেশীছলেন। এইরূপে প্রায় একটা-দেড়টা বাঁজিবার 
পূেই স্থির বোঝা গেল যে আমি একা থাকিব না, অন্ততঃ একজন লাথা 
আমাকে দেখাশোনা কারবার জন্য' অবশ্যই থাকিবেন। মথুরাবাবুও মিঃ 
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আচারের সঙ্গে কথাবার্তা বাঁলয়াছিলেন এবং তিনিও সন্ধ্যার পূর্বেই 
আসলেন। পরের দন তো আরও কেহ কেহ আসতে লা'গলেন। 

প্রভৃতিও আসিয়া পাঁড়লেন। অনগ্রহবাবও আ'সলেন। পাটনায় প্রবল 
বিক্ষোভ দেখা দিল। বড় বড় মিছিল বাহর হইতে লাগিল। কাছার 
সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল এবং এক খুব বড় মিছিল গভর্নমেন্ট হাউসের দরজা 
পর্যন্ত বিপ্রবাত্মক ধ্যান দিতে দিতে আসিয়া পেশছিল। রান্র হইয়া গেল 
বাঁলয়া সৌঁদন আর কিছ হয় নাই; 'কন্তু খবর সবন্ত প্রচারিত হইল যে 

বাহর হইবে। 

জেলে খবর পাইবার একই উপায় ছিল-গ্রেপ্তার হইয়া নূতন লোকের 
আসা) সংবাদপন্ন তখনও বন্ধ হয় নাই, কিন্তু তাহা হইতে সামান্যই খবর 
পাওয়া যাইত। সেক্লেটারিয়েটের দিকে াঁছল গেল; গুল চাঁলল; আট- 
নয় জন যুবক শহীদ হইলেন; অনেকে আহত হইল, তাহাদের লোকে 
হাসপাতালে পেশছাইয়া দল। এই মিছিল হইতে চল্লিশ-পণ্চাশ জন 
ছেলেকে গ্রেপ্তার করিয়া সেই রাত্রেই বাঁকিপুর জেলে আনা হইল । তাহাদের 
নিকট হইতে গাল করার ব্যাপার সমস্ত বুঝিতে পাঁরিলাম। সমস্ত রান্রি 
সারা শহরে মিছিল বাহর হইতে লাঁগল। 'মাছলকারীদের ধ্বাঁন জেলের 
ভিতরে আসিয়া পেশছিতেছিল। এীদন টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের তার 
কাটার কাজও আরম্ভ হইয়া গেল। আমরা শনিয়াছলাম যে পাটনায় 
টেলিফোন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জেল আঁফসেও টোৌলফোনের আনাগোনা 
বন্ধ হইয়া গেল। সেরেটারিয়েটের 'মাছিলে যে-সব ছেলে গ্রেপ্তার হইয়াছিল 
তাহাদের কোনও প্রকারে বাঁকপূর জেলে সারা রান্র রাখা হইল, পরের 
দন তাহাদের ক্যাম্প-জেলে পাঠাইবার আয়োজন চাঁলতে লাগিল। জেলের 
কোফয়ৎ ছিল যে, প্রথম হইতেই উহা ঠাসা ভার্ত ছিল। সমস্ত প্রদেশে 
মামি কয়েদীর সংখ্যা খুবই বাড়য়া গিয়াছল, কারণ কয়েক বংসর 
ধরিয়াই, যুদ্ধের সময় হইতেই, ডাকাতির সংখ্যা খুব বাঁড়য়া গিয়াছিল, 
আর চার ইত্যাঁদও খুবই চলিতোছল। কয়েদদের মধ্যে অনেকে তখনও 
হাজতে বাস করিতেছিল, কারণ তাহাদের মকদ্দমার তদস্ত তখনও হয় নাই। 
এইজন্য যখন রাজনৈৌতিক কয়েদীদের সংখ্যা বাঁড়তে লাগিল তখন 
তাহাদের স্থানাভাব হইল। উচ্চ শ্রেণীর কয়েদীদের অবশ্য বাঁকপুর 
জেলে রাখা হইল, অন্য সকলকে ক্যাম্প-জেলে পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল। 
যতক্ষণ ছেলেদের ক্যাম্প-জেলে পাঠানো না হইল ততক্ষণ শহরের বিপুল 
জনতা জেলের ফটকে ও রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাঁকিত। বাঁকপুর জেলে 
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যে-জনতা ভিড় কাঁরয়া দাঁড়াইয়াছল, তাহাদের সঙ্গে কিছু কিছু কথাও 
চালাইয়াছল। যখন প্রায় ?তনটা বেলায় তাহাদের লইয়া যাওয়ার জন্য 
লাগাল আনা হইল, তখন তাহাদের লারতে চড়ানো হইল। প্রথম লার 
অগ্রসর হইতেই জনসাধারণ তাহার উপর ভাখ্গিয়া পাঁড়ল; ছেলেদের 
ছাড়াইয়া লইয়া লরিতে আগুন দেওয়া হইল। অন্য লারগৃলি আর অগ্রসর 
হইল না। যে-সব ছেলে লারগ্যালতে চড়ানো হইয়াছিল তাহাদের 
নামাইয়া আবার জেলেই লইয়া যাওয়া হইল। ?কছুক্ষণ পরে সৈন্যদল 
ডাকা হইল। তাহারা রাস্তা পাঁরম্কার কারল। সামনে ও পিছনে সৈন্য- 
দলের গাঁড়র মধ্যে কয়েদীদের লার ক্যাম্প-জেলে পেশছাইয়া আসা হইল। 

যাহাদের .ক' শ্রেণীতে রাখা হইত তাহাদের সংখ্যাও বাঁড়য়া চালতে- 
ছিল, তাহাদের জন্য জেলের হাসপাতাল ছাড়া অন; স্থান ছিল না। তাহা- 

দিগকেও হাজারবাগ লইয়া যাইবার কথা ছিল; কিন্তু ততাঁদনে রেল 
গাঁড়তে আসা-যাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছল, তাই তাহাদের সেখানে যাওয়া 
আনাম্টকাল পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। প্রায় এক মাস পর্যস্ত তাহারা এ 
ছোটখাটো হাসপাতালেই থাকল, কেহ কেহ এঁদকে ওাঁদকেও থাকিয়া 
গেল। বাঁকপুর জেল পাটনা জংশন রেলওয়ে স্টেশনের নিকটেই। 
সেখান হইতে গাঁড়গুলির আসা-যাওয়া, বিশেষতঃ রেলের বাঁশর আওয়াজ, 
খুবই শাঁনতে পাওয়া যাইত। এ-সকল কয়েক মাস ধাঁরয়া বন্ধই থাকিল। 
শুধু একট ইঞ্জিনের বাঁশী শুনিতে পাওয়া ঘাইত, যখন রেলের কামরাগুলি 
স্টেশনের এদক হইতে হয়তো ওঁদকে সরানো হইত। সে-সব আওয়াজও 

আমরা "চানয়া ফোঁলয়াছিলাম। আমরা উহাতে এই ভুল করি নাই যে, 
গাঁড় বুঝ চলিতেছে । প্রায় এক মাস পরে সকলকে হাজারবাগে লইয়া 
যাওয়া হইল। আম সেখানে যাওয়ার উপযুক্ত ছিলাম না। সেখানকার 
জলবায়়ও আমার অনুকূল হইত না। এই কারণে আমাকে পাটনাতেই 

রাখা হইল । 

জেলে পেশছিবার দুই-চার দিন পরে এই খবর রাঁটয়া গেল যে আমাকে 
বঁঝ বাহিরে, যেখানে ওয়াক কামাটর অন্যান্য সদস্যদের রাখা হইয়াছে, 
এমন কোথাও রাখা হইবে । রেল চলা বন্ধ হইয়াছে, এইজন্য যাওয়ার একই 

যান 'ছিল- হাওয়াই জাহাজ। ডান্তারদের মত লইলে তাঁহারা বলিলেন যে 

আমার শরীরের অবস্থা এমন নয় যে হাওয়াই জাহাজে যাওয়া সহ্য করিতে 
পারিব। এইজন্য এ-প্রস্তাবও স্থগিত রাখা গেল। প্রায় দশ মাস পরে, 
১৯৪৩ সালের জুন মাসে, একাঁদন হঠাৎ মেজর মর্ডক জেলে আসিলেন। 

ইনি আমাকে গ্রেপ্তারের সময় দৌখিয়াছলেন, হাজারিবাগ লইয়া না যাওয়ার 
অনুকূলেও মত 'দিয়াছলেন। তিনি আমাকে বাঁললেন, আমরা সরকারের 
হুকুম পাইয়াছ যে আপনাকে দোঁখয়া আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সত্বর 
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রিপোর্ট যেন দিই। গ্রীজ্মকালে, বিশেষ করিয়া জুনের প্রারম্ভে, আম 

খুবই ভাল থাকিতাম। সেই সময় খুব ভালই ছিলাম। তাই স্বাস্থ্য 
[বিষয়ে যখন কোনও খারাপ রিপোর্ট দেওয়া হয় নাই এমন সময়ে ডান্তারের 
আসা অবশ্যই আশ্চর্যজনক ছিল। আঁম অনুমান কাঁরয়া লইলাম যে 
আমাকে বুঝি অন্য কোনও স্থানে পাঠাইতে চায়। ডান্তারকে জিজ্ঞাসা 
কারলে তিনি বাললেন যে গোপন সংবাদ তো তান কিছু জানেন না, 
জানাইতেও পারেন না, তথাপি সাধারণভাবে বাঁলতে পারেন যে এমন ছু 
কথাই ছিল। আরও খানিকটা প্রশ্ন কাঁরলে তিনি এ-কথাও বাঁললেন যে 
আমাকে হাজারবাগ পাঠানো হইবে না, দক্ষিণে পুনার দিকে আমাকে 
যাইতে হইবে। পরে জেল হইতে বাঁহর হইবার পর সংবাদ পাইয়াছলাম 
ষে আমেদনগর কেল্লায় আমাকেও পাঠাইবার কথা "ছল, সেখানে আমার 
জন্য ঘরও ঠিক করা হইয়াছিল; কিন্তু কেন জাননা, কিছু হয় নাই। 
কিছাঁদন পরে যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দেখিতে আসলেন তখন তাঁহাকে 
জিজ্ঞাসা করায় তিনি বাঁললেন, কথা আর অগ্রসর হয় নাই কেন তাহা 
তান জানেন না। 

জেলে যাওয়ার সময় আমার চীকৎসা বৈদ্যরাজ ব্লজাবিহারী চৌবেজী 
কাঁরতেন। জেলখানায় তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করানো সম্ভব ছিল না। 
জান না গভর্নমেন্ট অনুরোধ কাঁরলেও এ-বিষয়ে অনুমাতি 'দবেন ?ক না, 
আমিও নিজের জন্য আরাম চাওয়া পছন্দ করিতাম না। তাই জেলে 
পেশছানো মান্রই ডান্তারী চিকিৎসা শুরু হইয়া গেল। বাহরে থাকিলে 
পাটনার স্বনামপ্রাসদ্ধ ডান্তার শ্রীন্রাদবনাথ ব্যানার্জি (ট. এন. ব্যানাজ), 
যান সে সময়ে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, ডান্তার রঘুনাথ- 
শরণ ও ডান্তার দামোদরপ্রসাদ আমাকে দোখতেন। গভর্নমেন্ট আদেশ 
কাঁরলেন যে কখনও জেল সুপারশ্টেন্ডেন্ট €সে সময়ে সিভিল সারজেনই 
এই পদে নিযুন্ত থাকতেন) প্রয়োজন বোধ করিলে ভান্তার ব্যানার্জকে 
ডাকাইয়া লইবেন। এইজন্য ডান্তার ব্যানার্জ যখন-তখন আঁসতেন। 
শরীর একটু বোৌশ খারাপ হইলে ডান্তার শরণ ও ডাক্তার দাঁস্তদারকেও 
বিশেষ করিয়া ডাকা হইত । এই প্রকারে, যখন যখন আমার শরীর অসংস্থ 
হইত, তখন তখন পাটনাতে যাঁহারা উৎকৃষ্ট চাকৎসক বাঁলয়া খ্যাত ছিলেন, 
আর বহু বংসর ধারয়া আমার চিকিৎসা কাঁরতেন, তাঁহারাই আঁসিতেন। 
আমার স্বাস্থ্য বিষয়ে মনোযোগ সম্পূর্ণভাবে দেওয়া হয় নাই, এর্প 
আভযোগ কখনও করা হয় নাই। এইভাবে আমাদের খাওয়া-দাওয়া, 
চলা-ফেরা সম্বন্ধেও কখনও কোনও প্রকারের আভিযোগ হয় নাই। গভর্ন- 
মেন্টের হুকুম অনুসারে আমার সঙ্গে থাকবার জন্য প্রথম হইতে মথু্রা- 
বাব ও চক্রধরবাবূকে বাঁকপূর জেলেই থাকতে দেওয়া হয়। পরে 
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বাল্মীককেও আমার সঙ্গে থাকতে দেওয়া হইয়াছিল। অন্য লোক 
আসত যাইত, কন্তু আমার জন্য নয়। কত লোককে তো গ্রেপ্তার করিত 
আর সোজা জেলে লইয়া যাইত। কিন্তু কিছুকাল পরে এরূপ করা বন্ধ 
হইল, গ্রেপ্তার করিয়া লোককে সোজা ক্যাম্প-জেলে পাঠানো হইত। কখনও 
কখনও কাহারও শরীর অসস্থ হইলে হাজারিবাগ জেল হইতে, 1ক অন্য 
কোনও জেল হইতেও, পাটনার বড় হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। 
তাহারা প্রথমে আসিত বাঁকপুর জেলে, সেখান হইতে আবার হাসপাতালে 
পাঠানো হইত। এইরুপে হাসপাতাল হইতে 'ফাঁরবার সময়েও বাঁকপুর 
জেল হইয়াই 'ফাঁরত। হাজারবাগ হইতে আগত এই সকল র:গ্ন কয়েদী 
ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে বর্তমান জগতের সংবাদ পাওয়ার উপায় ছিল 
না। কিছুকাল পরে ইহাও বন্ধ হইয়া গেল। যাহাদের হাসপাতালে 
যাওয়ার কথা তাহাদের সোজাসুজি হাসপাতালেই পাঠানো হইত। তাহা 
জেলে না জানি কিভাবে, জিজ্ঞাসা না করিয়াও, জানার চেষ্টা না কারয়াও, 
খবর আঁসয়াই যাইত । ওয়ার্কং কমিটির সভ্যদের কোথায় রাখিয়া দেওয়া 

হইয়াছে সংসারে কেহ তাহা জানত না, গভর্নমেন্ট এইরূপ মনে কারতেন। 
বাইরের লোকেরা কবে জানিতে পারল যে তাঁহারা আমেদনগর দুর্গে 
আছেন তাহা জান না, কিন্তু আমরা তো বাঁকপুর জেলে থাকিয়াই ধরা 
পড়ার কয়েকাঁদনের মধ্যেই একথা জানিতে পাঁরয়াছলাম। স্থানীয় 
সংবাদপত্র আমাদের গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পরে পর্যস্ত বাহর হইয়াছিল, 

সু খুব তাড়াতাঁড় সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। বিহার সরকার পাটনা 
“ডোল নিউজ" নামে এক ইংরাজি দৌনিকে বিবৃতি বাহর করিতে থাকিলেন, 

তাহাতে সমস্ত খবর পাওয়া যাইত। তাহা হইতে এক বিশেষ কথা এই 

জানা গেল যে গভর্নমেন্ট কোন জেলার উপর কতটা সাম্ীহক জরিমানা 

বা 'পিউীনাঁটভ টেক্স ধার্য করিয়াছেন। দোঁখতে পাইলাম যে কয় মাসের 

মধ্যে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হইয়াছে! 

বিয়াল্লিশ সালের বন্দগজখবন 

বাঁকপুরের কারাজীবন আমার পক্ষে কোনও ক্রমেই কষ্টকর হয় নাই। 
এমানতে তো কোনও এক স্থানে বদ্ধ থাকাই কষ্টকর, কিন্তু আম নিজেকে 
এমন করিয়া তৈয়ার করিয়াছিলাম বা এমনি অবস্থা পাইয়াছিলাম যে জেলে 
পেশছাইবার পর আমি বাইরের চিন্তা ভুলিয়া যাইতাম-যাহা কিছ? বাঁহরে 
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ঘটিত অথবা ঘাঁটিতে পারিত তাহার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখিতাম না। 
বাহির হইতে কোনও কয়েদী যাঁদ আসত ও তাহার সঙ্গে দেখা হইত, 
তাহা হইলে সে বাঁহরের সংবাদ 'দিত। অন্যান্য জেল হইতে যাহারা 
আসিত তাহারা সেই সব জেলের অবস্থা জানাইত। সংবাদপন্র যখন 
পুনরায় প্রকাশিত হইতে লাগল ও আমরা পাইতে লাগলাম, তখন তাহা 
হইতেও দেশের কথা বোঝা যাইত। আম কিন্তু একভাবে এ-সকল 
কথা শুধু শানিয়া লইতাম, অন্য কোনও সম্বন্ধ রাখতাম না। দুই-এক- 
জন বন্ধু বাঁহর হইতে খবর পাঠাইতে ও সেখান হইতে আমার মতামত 
জানিতেও চেম্টা করিয়াছলেন, কিন্তু আম তাহাতে 1বশেষ উৎসাহ দিই 
নাই, তাহার পর আর কেহ বড় একটা চেস্টা করে নাই। গোড়ার দিকে 
কয় মাস ধাঁরয়া অসুস্থ িলাম। বয় ও শীতকালে সর্বদাই অসুস্থ 
থাঁকতাম। শুধু মার্চের শেষ হইতে জুন মাস পর্যন্ত সংস্থ থাকিতাম। 
কিন্তু সর্বদাই অস্বাস্থ্য এত দূর ছিল না যে শুধু চৌকির উপর শুইয়া 
থাকি। সেইরূপ অবস্থাও কিন্তু সর্বদা নয়। তাই সূতা 
কাটবার ও লেখাপড়া কারবার সময় পাইয়াছিলাম। পরবতরশকালে এই 
সুযোগ আরও বাঁড়য়া 'গয়াছল- যখন বাহর হইতে কয়েদীদের যাওয়া- 
আসা বন্ধ হইয়া গেল এবং আমার সঙ্গেও দুই-তিন জনের বোঁশ 
থাকিল না। 

বাঁড়র লোকদের সঙ্গে বরাবর দেখা-সাক্ষাং হইতে থাঁকল। ছোট 
ছোট শিশুরাও তাঁহাদের সঙ্গে আসত যাইত; হয়তো এ-জ্ৰানও তাহাদের 
ছিল না যে আম কোথায় আছি, এবং কেনই বা এক জায়গায় বন্ধ আছি; 
কিন্তু শুনিয়াছ যে দেখা করিবার দিন আমার নিকটে আ'সিবার জন্য 
তাহারা উৎসুক হইয়া থাঁকিত। শ্রীমান অরুণ, আমার নাতি, তাহার বয়স 
তখন আড়াই বংসর, কিন্তু সে জেলের ফটকে ঢুকিবামান্র সেখান হইতে 
সোজা ছাটয়া হাসপাতাল-ওয়ার্ডে আমার ঘরে আসত । দুই-চাঁরবার 
আসবার পরেই সে পথ চিনতে পারল, আমার ঘরও 'চানল। তাহার 
চেয়ে বড় মেয়েরা তো রাস্তা ও ঘর পূর্ব হইতে জাঁনতই। আমার 'নকটে 
পেপাছয়া শিশুরা ফরমাইষ্ক কারত- দাদ; কিছ খাওয়াও ! আম তাহাদের 
জন্য কিছ প্রস্তুত কাঁরয়া রাখতাম। আধ ঘণ্টা থাকিয়া এঁদিক-ওাঁদক 
ছুটাছুটি করিয়া, কিছ; খাইয়া তাহারা চালয়া যাইত। যাওয়ার সময় 
জেল পাঁরধির ফুটন্ত সুন্দর সুন্দর ফুল পছন্দ হইলে তুলিয়া লইয়া যাইত । 
জেলের কর্তৃপক্ষ গোলমালে অসন্তুষ্ট হইতেন না, শিশুদের চণ্চলতা দেখিয়া 
খুশিই হইতেন ও হাসিতেন। যখন তখন অরুণ আমার হাত ধাঁরয়া 
যাওয়ার সময় বাঁলত--দাদ;, তুমিও চল।” শৈশবের কেমন সান্দর, নিরীহ, 
নিশ্চিন্ত ভাব! 
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জেলে এক সময় খুব চিন্তায় কাটিয়াছল যখন মহাত্বাজী উপবাস 
কারয়াছিলেন। এ-বিষয়ে সংবাদ তো সংবাদপত্র হইতে পাওয়া গিয়াছল। 

আমরা গ্রভর্নমেন্টকে 'লাখয়াছিলাম যে ওখানকার খবর যেন আমাদগকে 
তার কিয়া পাঠানো হয়। কয়েকজন বন্ধকেও তার পাঠাইবার জন্য 

বাঁলয়া পাঠাইয়াছিলাম। তার আসতে আরম্ভ কাঁরল। কিন্তু যতক্ষণ 
1স. আই, ভি. সেই তার দেখিয়া না দত, “পাস' না কাঁরত, ততক্ষণ পাইতাম 

না। ইহাতে দেরি হইত, আর জেল আঁফসে পেপছাইবার প্রায় চাঁব্বশ 

ঘণ্টার পর তার পাইতাম। ওঁদকেও লোকে ততখাঁন খবর পাঠাইতে 

পারিত, যতখাঁন সরকার বুলেটিনে ছাপা হইত, তাহাতো পাটনা ডোল 

[নিউজে সকালবেলাতেই আমরা পাইতাম; তাই তার আরও অকেজো হইয়া 

যাইত॥ কছাঁদন পরে আর তার চাওয়া বন্ধ কারয়া 'দিলাম। একাঁদন 

খবর আসল যে মহাত্মাজীর অবস্থা খুবই খারাপ। শহরে তো সংবাদ 

ছড়াইয়া পাঁড়ল যে তান আর নাই! জেলে আমরা এই সংবাদ পাই নাই। 

পাটনা ডেল নিউজে জানিতে পারলাম যে তিনি এখনও বাঁচিয়া আছেন 

ও শরীরের অবস্থা একট্ ভাল হইতে আরম্ভ কারয়াছে। আমরা চিন্তা 

কাঁরতাম ও প্রার্থনা কারতাম। ঈশ্বরের দয়ায় সংকট কাল পার হইয়া গেল; 

মনে হইল ?তাঁন এখন এই বিপদের শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়া যাই
বেন। 

পবে এই শুভ সংবাদও শুনিতে পারলাম যে এ ঘজ্ঞও সম্পর্ণ হইয়াছে। 

রাশ গভর্নমেন্ট ও লর্ড বলনালথগোর নীতি ও কঠোরতা যতখানি 

দেখাইবার ছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে দেখানো হইয়াছে। 

কারাজীবন এক প্রকার কোনও গরযত্বপূর্ণ ঘটনা বনাই কাটিতো ছল
। 

বাঁহরের যাহা কিছ জনসাধারণ, সরকারি কর্মচারী, প্ীলশ, ফৌজ ও 

ম্যাজিস্টরেটদের দ্বারা ঘাঁটত তাহার সংবাদ ছক; পাইতাম। তাহা ছিল 

ভয়ঙকর, রোমাণ্কর। কিন্তু আমরা 'নরুপায়, শোনা ছাড়া আর কিছ, কারবার 

ক্ষমতা ছিল না। নৃতন নূতন আর্ডন্যান্স হইতোঁছল, তাহাতে অত্যাচ
ার 

আরও বাঁড়তেছিল। সৈ অত্যাচার শুধু রাজনোতিক মামলায় নয়, মামাল 

মকদ্দমায়ও ছিল। এখানে দুইটি উদাহরণ দিতোছ। 

আমাদের জেলে যাইবার কয়েক দিনের মধ্যেই পাটনা জেলার কোনও 

গ্রামে দুই দলে, জাম বা অন্য কোনও বস্তু লইয়া 
মারাঁপট হইয়াছিল। 

এক ব্যান্ত মারা যায়। তখনকার দিনে কোনও মকন্দমায় সাজা 'দতে হইলে 

পুলিশের পক্ষে সবচেয়ে সহজ পথ ছল তাহার উপর রাজনোতক 
আবরণ 

দেওয়া । তাহারা ইহার উপরও রাজনোতক জামা পরাইয়া দল।
 খুনের 

কারণ বলা হইল যে যে-লোকটিকে খুন করা হইয়াছে 
সে সৈন্য বিভাগে 

ভাত হইয়াছল, বিপক্ষ কংগ্রেসী ছিল বাঁলয়া তাহারা উহাকে ফৌজে 

ভাত হইতে বারণ কাঁরয়াছিল, সে কথা শোনে নাই বাঁলয়া তাহাকে খন
ন 
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করা হইয়াছিল! মামলা সোজা স্পেশাল জজের সম্মুখে পেশ করা হইল। 
তাহার ফয়সালা হইল এই যে যাহাকে খুন করা হয় সে কখনও সৈন্য 
বিভাগে ভতিই হয় নাই, তাই উহা তাহার খুনের কারণ হইতে পারে না-_ 
তবে কারণ যাহাই হউক, খুন যখন হইয়াছে তখন আটজনকে ফাঁসর 
হুকুম দেওয়া হউক। আর্ডনান্স অনুসারেও ফাঁসর মঞ্জুরী হাইকোর্টের 
একজন জজের দ্বারা হওয়া চাই। এজন্য বশেষ কয়া একজন জজ 'নযুস্ত 
করা হইল। তিনি সাতজনকে ছাঁড়য়া দিলেন, একজনের ফাঁসর দণ্ড 
বহাল রাখিলেন। তাহার পক্ষ হইতে 'প্রীভ কাউন্সিলেও আপিল করা 
হইল, কিন্তু আঁপল নামঞ্জুর হইল। যতাঁদন জেলে ছিলাম, আমাদের মধ্য 
হইতে কাহাকে না কাহাকে একটা কাজ কাঁরতে হইত। তাহা আমরা খাঁশ 
হইয়া কাঁরয়াও দতাম। কোনও সাধারণ কয়েদী জেল হইতে আঁপল 
কারবে স্থির কারলে সে কোনও-না-কোনও প্রকারে আমাদের নিকট 
আসিয়া যাইত। আ'পলের দরখাস্ত লিখাইয়া লইত। প্রাণদণ্ডে দশ্ডিতের 
পক্ষ হইতে দরখাস্ত আমাকে িখিতে হইত। দেখিয়াছি, জেলের কর্তৃপক্ষ 
এর্প ব্যান্তর প্রাত দয়াপরবশ হইয়া সর্বদাই এীবষয়ে আগ্রহ দেখাইত। 

করিয়া লইতে বলিয়া দিয়াছলেন। প্রথমটি ছিল ফাঁসর মামলা । পাালশ 
ইহার উপর রাজনৈতিক রঙ চড়াইয়াছিল। রাজনোতিক বলিয়াই ফাঁসর 

হুকুম হইয়াছল। দরখাস্ত 'লাখয়া দিলাম। গভর্নর ফাঁসর বদলে 
যাবঙ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ 'দলেন। সে প্রাণে বাঁচিল। প্দালশ যে 
রাজনোতিক উপলক্ষ কারয়া সাজা দেওয়াইয়াঁছিল তাহার এক সফল হইল 
এই যে যখন পুনরায় ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস মল্তিদল গাঁঠত হয় তখন 
অন্যান্য রাজনোতিক কয়েদীদের সঙ্গে সেও নি্কাতি পাইল! মীন্ত পাইয়াই 
সে আমার নিকটে আসিয়া সদাকত আশ্রমে আমার সঙ্গে দেখা কাঁরয়া 
যায়। একটি স্তীলোকেরও ফাঁসর হুকুম হয়। জেলার নিজে আসিয়া 
তাহার দরখাস্ত আমাকে ?দয়া লেখাইয়া লইয়াছিলেন। তাহারও সাজা 
ফাঁসর বদলে কালাপানি বা দ্বাপান্তর হয়। 

অন্য মকদ্দমাটি ছিল ডাকাতির। আভিযুস্তকে রাজনোতিক রঙ দেওয়া 
হয় নাই। কিন্তু তখনকার "দিনে সাধারণ মকদ্দমার তদন্তও আর্ডনান্স 
অনুসারেই করা হইত। ম্যাঁজস্ট্রেটের আঁধকার বাড়াইয়া দেওয়া হইয়া- 
ছিল। তাঁহারা দীর্ঘকালব্যাপী দণ্ড দিতে পাঁরতেন। একজন লোক 
ছিল, তাহার বয়স ষাট বংসরের কম হইবে না। তাহার হাতে আব ছিল, 
আঙ্গুলগ্ীল পারাপার খাঁলত না। খোঁড়া ছিল বাঁলয়া ভাল কাঁরয়া 
হাঁটিতে পারিত না, দৌড়ানো তো ছিল অসম্ভব ব্যাপার। জেলেও অসুস্থ 
ছিল। আঁম যেখানে ছিলাম সেই হাসপাতালেই সে থাঁকিত। মকদ্দমাটা 
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এই : পাটনা-রাঁচি রোড, যেখানে সর্বদা লোকের চলাচল, গরুর 
গাঁড় কয়া একজন বস্তা বন্তা চাল লইয়া যাইতোছল। ডাকাতেরা 
গাঁড় আটক করিয়া চাল লুটয়া লইল। তাহারা ব্তাগ্ীল [পঠে কাঁরয়া 
খেত দিয়া পালাইয়া গেল। গাড়োয়ানের চীৎকারে আশপাশের কয়েকজন 
লোক আসে। সকলে ডাকাতদের পছনে পিছনে ছুটিল। এক মাইল 
দেড় মাইল দুরে গিয়া খেতে বস্তা ফেলিয়া দিয়া ডাকাতেরা চম্পট দিবে, 
পভ সুচি, 
মধ্যে উপরের অন্টাবক মহাশয়ও ছিল! তাহার শরীর অত্যন্ত অস্স্থ 
ছিল বািয়া ম্যাজিস্ট্রেট জেল হাসপাতালে আঁসয়াই তাহার বন্তব্য গ্রহণ 
করিলেন এবং তাহাকে সাত বৎসরের সাজা ?দিলেন। আম যখন হাস- 
পাতালের নিজের ওয়ার্ড হইতে বাহর হইলাম তখন সে পা ধারয়া 
কাঁদতে লাগল। আমি তাহাকে আপল করিতে বাঁললাম। জেলারকে 
বালয়া সে রায়ের নকল আনাইল। আমি আঁপলের দরখাস্ত লিখিয়া 
দিলাম। সে হাইকোর্ট হইতে মানত পাইল। জজেরা সমস্ত ঘটনা অসম্ভব 
মনে কাঁরয়া গাঁরব বেচারার গ্রেপ্তারের কারণ ডাকাতি ভিন্ন অন্য কিছু ছিল 
বাঁলয়া মনে করিলেন। দেখিয়া শুনিয়া আমার পূর্ণ ফি*বাস জন্মিল যে 
মানুষ সত্যই অন্ধ-অন্তত আর্ডনান্সের মাধ্যমে যে-সব ম্যাজিস্ট্রেট কাজ 
করেন তাঁহারা মানুষকে অন্ধ কাঁরয়া দেন। তাহা না হইলে অস্টাবক্রকে 
দেখবার পর যাহার চোখ আছে এমন কেহ কি 'বি*বাস করিতে পারে যে, 
সে গাঁড় হইতে লুট করিয়া চালের বস্তা ?িঠে লইয়া এক মাইল দেড় 
মাইল পর্যন্ত ধান খেত দিয়া পালাইবার পর অনুসরণকারীদের হাতে ধরা 
পড়ে! যাহার হাতের আঙ্গুলগুলি খোলে না, যাহার হাত সোজা হইতেই 
পারে না, যাহার পা এমন খোঁড়া যে হটাই তাহার পক্ষে কঠিন, যাহার 
বয়স ষাট বৎসর, সে দুই-মণী চালের বস্তা পিঠে লইয়া এক মাইল দেড় 
মাইল পালাইতে পা'রয়াঁছল, এ-বিশবাস অন্ধ ব্যন্তই করিতে পাঁরত। 

িল্তু ম্যাঁজস্ট্রেট বিশ্বাস কাঁরয়া তাহাকে সাত বংসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত 

কারয়াছলেন। 
রাজনৌতক মকদ্দমার কথা তো বলারই নয়। পাটনা জেলার িছ_ 

অংশ বর্ষয় জলে ডুবিয়া ঘায়। তাহাকে টাল" বলে। বর্ষাকালে রেলপথ 

হইতেই যতদূর চোখে দেখা যায় জলের পরে জলই দৃষ্টিতে আসে। এই 
টালে যে-সব গ্রাম আছে বর্ষাকালে তাহারা পৃথবী হইতে স্বতল্ল হইয়া 
যায়। এখান হইতে বাহিরে যাওয়ার জন্য নৌকা ছাড়া আর কিছন উপায় 
নাই। এমানতেই অন্যান্য সময়েও এই সব গ্রামে সপ্তাহে একবার ডাক- 

হরকরা ডাক লইয়া যায়। বর্ষকালে হয়তো মাসে এক-আধবার ডাক যাঁদ 
পেশছায় তো ভাগ্য বাঁলতে হইবে। এমন একটি ছোট গ্রামের লোকদের 
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সঙ্গে সেখানকার অন্যতম জমিদারের কয়েক বংসর ধাঁরয়া ঝগড়া চাঁলয়া 
আ'ঁসিতেছিল। এই আন্দোলনের সযোগ বুঝিয়া সে সেখানকার প্রধান 
প্রধান চাষীদের বির্দ্ধে পুলিশকে দিয়া রাজনোতিক মকদ্দমা চালাইয়া 
দল। তাহাদের ধারয়া জেলে আনা হইল। যখন তাহাদের মকদ্দমা দায়রা 
সোপর্দ করা ইহল তখন তাহাদের বাঁকপুর জেলেই রাখা হইল। সেসনে 
এত মকদ্দমা জমা হইয়াছিল যে এই মকদ্দমার শুনানী ১৯১৪৪-এর 
জুন-জঃলাইয়ের পূর্বে হইতে পারল না। তাহারা প্রায় দুই বৎসর 
হাজতেই পাঁড়য়া থাঁকল। তাহাদের বিরুদ্ধে বড় সঙ্গীন আভিযোগ 
আনা হইয়াছল;- গ্রামের লোকেরা, বোম্বাইয়ে ৮ই আগস্ট প্রস্তাব গ্রহণের 
পর, কংগ্রেসের 'রেশে নিজেদের ও অন্যান্য গ্রামে '্রাটিশ রাজ্য উঠাইয়া 
ানজেদের রাজ্য স্থাপন কারয়া লইয়াছে-একজন রাজা, অন্যজন মন্ত্রী, 
তৃতীয়জন সেনাপাঁতি, এইভাবে অন্য লোকেরাও এই রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য 
কারতৈছিল, এবং এই রাজ্য চালাইবার জন্য লোকদের উপর কর" ধার্ 
করিতেছিল। সবচেয়ে কঠোর দফা যাহা হইতে পারে তাহা সকলই 
তাহাদের বির্দ্ধে লাগানো হইল, তাহাদের শান্ত হইতে পারত ফাঁসি, অথবা 
স্থাবর-অস্থাবর সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত । রাজা, মন্ত্রী ও সেনাপাঁতকে অন্যান্য 
সঙ্গীদের সঙ্গে বাঁকপুর জেলে আনা হইল। সেনাপাঁতি এতই অসস্থ 
ছিল যে তাহাকে এই দুই বৎসরের আঁধকাংশ সময় হাসপাতালেই কাটাইতে 
হইল। মকদ্দমা সেসন জজের ীনকট পেশ করা হইল । পাশের বিবৃতি 
এইরূপ ছিল যে বোম্বাইয়ের সংবাদ পাইয়া ইহারা নিজেদের রাজ্য কায়েস 
করিয়া লইয়াছে এ গ্রামে ও আশপাশের গ্রামে লোকদের নিকট হইতে 
খাজনা আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছে আর যে কর 1দবে না তাহার 
গৃহ-সম্পান্ত লুটিয়া লইতেছে। সেই সব লোকের জবাব ছিল এই যে, 
মকদ্দমা একেবারেই মিথ্যা, তাহারা কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও সম্পকহি 
রাখিত না, বোম্বাইয়ের 'সদ্ধান্তের কোনও সন্ধানই তাহাদের ছিল না, গ্রামের 
এ জবরদস্ত জাঁমদার তাহার শন্রুতা সাধনের জন্য তাহাঁদগকে মিথ্যা 
মকদ্দমায় ফাঁসাইয়া 'দয়াছে। সেসন জজের রায় হইল এই যে, মকদ্দমা 
একেবারেই মিথ্যা ও ভীত্তহীন, জামদারই উহা খাড়া করাইয়াছে, কারণ 
এইরূপ গ্রামে যাহার সম্বন্ধ বর্ষকালে পাঁথবীর অন্যান্য অংশ হইতে এক 
প্রকার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় বোম্বাইয়ের "সিদ্ধান্ত ও আন্দোলনের খবরও 
হয়তো পেশছায় নাই; কারণ যোদন সেখানে স্বাধীন রাজ্যের কথা বলা 
হইতেছিল সোঁদন পর্যন্ত পানা শহরেও আন্দোলনে তখনও জোর হয় 

নাই। শেষে সকলেই মনান্ত পাইল; কিন্তু দুই বংসর ধরিয়া হাজতবাস ও 
মকদ্দমায় প্রচুর অর্থ ব্যয়ের পরে। 

অন্য একাঁট দম্টান্তের কথা বাল। উীনিশ-কুঁড় বংসরের একটি ছেলে। 
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রাজনীতির সঙ্গে তাহার কোনও সম্বন্ধ ছিল না। দেখিতে সুদর্শন । 
পদীলশের তাহার উপর কিছ; রাগ ছিল। হয়তো সে ছোটখাট সাধারণ 
চোর বা পকেটমার হইয়া থাঁকবে। ৯ আগস্টের আন্দোলন আরম্ভ হইবার 
কিছন পুবেহি, বিনা টাকিটে রেলে চড়ার জন্য তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। 
ইহার মধ্যে আন্দোলন শুরু হইয়া গেল। প্ীলশ তাহাকে বেশ ছু 

দিনের জন্য জেলে রাখিবার সহজ উপায় ইহাই ভাবল যে থানা লুট করা, 
রেলের লাইন উপড়ানো, তার কাটা ইত্যাঁদ মকদ্দমায় ভাহাকে আভয্ত 
কারলে হয়। প্নীলশ হয়তো ভাঁবয়াছল এইভাবে এক পকেটমারকে 
দেখ্া-শোনা করার ভার কয়েক বৎসরের মত তাহাদের ঘাড় হইতে নাময়া 
যাইবে। টিকিট-বিষয়ক মকদ্দমায় তাহার এক সপ্তাহের জেল সাজা হইল, 
তাহা তো শীঘ্রই ফ:ঃরাইয়া গেল। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে আরও কয়েকটা 
মকদ্দমা ছিল। তাহাকে রাজনোতিক হাজতে বন্দীদের সঙ্গে জেলে রাখা 
হইল। একটা মকদ্দমায় সে বাঁলল যে ঘটনার অনেক পূর্ব হইতেই সে 
জেলে আটক আছে । ম্যাজিস্ট্রেট তাহার কথা মানিয়া লইয়া তাহাকে মস্তি 
দিলেন। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে আরও এই ধরনের আন্দোলন সম্পাঁকতি 
মকদ্দমা ছিল, তাই সে খালাস পাইল না। দুই-তিনাট মকদ্দমায় সে 
নিদোঁষ প্রমাণিত হইয়া মযান্তি পাইল. কিন্তু তাহার ছংটি হইল না। এইভাবে 
কয়েক মাস কাটিয়া গেল। আরও একটা মকদ্দমা আরম্ভ হইল, তাহাও 
আন্দোলনের সঙ্গে জঁড়ত। কন্তু সে হাঙ্গামার বহু পর্ব হইতেই জেলে 
আছে আর জেল রোঁজম্টার চাহিয়া লইয়া পরাঁক্ষা কাঁরলে তাহার কথার 
প্রমাণ 'মালবে, একথা বলা সত্বেও ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে কয়েক বংসরের 

কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। টর নামঞ্জুর হইল! কিন্তু তাহার দিক 
হইতে এক দরখাস্ত দায়ের করা হইল তাহাতে সমস্ত কথা লেখা হইল-_ 
তাহার গ্রেপ্তারের তাঁরখ, হাঙ্গামার তাঁরখ, অন্য যে-সব মকদ্দমায় তাহাকে 
ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছল--সমস্তই িলখিয়া দেওয়া হইল, আর বলা হইল 

যে জেল রেজিস্টার চাঁহয়া দেখা হউক যে সে হাঙ্গামার সময় জেলেই ছিল 

ক না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেল দোঁখতে আসলে এঁ দরখাস্ত তাঁহাকে 

দেওয়া হইল। তিনি দেখিয়া অবাক হইলেন; কিন্তু সেই দরখাস্ত সঙ্গে 

লইয়া গেলেন। জানা গেল যে তানি কাগজপন্র চাঁহয়া পাঠাইলেন, বুঝিতে 

পারলেন যে লোকটি ভূল সাজা পাইয়া জেলে পাঁচতেছে। 1তাঁন গভর্ন- 

মেন্টের কাছে 'লখিয়া তাহার মুক্তির আদেশ আনাইলেন। 

এইভাবে কত গণ্ডগোলই যে হইয়াছিল, তাহার জন্য দন্গতি ভূগিতে 
রাজনৌতক লোকদের তো হইয়াছলই, অন্যান্য লোকদেরও সংখ্যা কম ছল 
না। রাজনৈতিক লোকদের কথা আর কি বালব? কতদূর বালব? এমন 

সব লোকও দেখিয়াছি, যাহাদের পণচশ পর্শচশ বংসর জেল সাজা হইয়া- 
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ছিল। এমন লোকও ছিল যাহার দণ্ডাদেশ ছিল পণ্টাশ বংসরেরও বেশি- 
কাল কারাভোগ্। যাহাদের দশ বৎসরের জেল €অথবা ডামল হাউস) 
তাহাদের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। দুই বংসর চার বৎসরের তো কথাই 
নাই। এই সকল মকদ্দমা যে আর্ডনান্স অনুসারে রুজু হইয়াছিল তাহা 
যখন কলিকাতা হাইকোর্ট অবৈধ বিয়া নিদেশি দিলেন ও লর্ড 'লিন- 
াথগোকে নূতন আর্ডভনান্দ করিতে হইল, এবং এই সব মকদ্দমায় 
আভযুন্তদের আপিল করিবার সুযোগ পাওয়া গেল, তখন হাইকোর্ট 
অনেককে . ছাঁড়য়া দিলেন। অনেকের সাজা কমাইয়া দেওয়া হইল। 
অনেককে এই বলিয়া ছাড়াইয়া দেওয়া হইল যে যতখানি সাজা পাইয়াছে 
তাহাই যথেস্ট। প্রথমেই, আন্দোলনের যখন জোর 'ছিল ও মকন্দমা সবে 
আরম্ভ হইয়াছিল, তখন এই গণ্ডগোলের কিছ কিছ নমূনা দৌখয়া- 
ছিলাম, তাহার মধ্য হইতে একাঁটির উল্লেখ উপরে করা হইল। ইহাতে 
জেলা জজ আটজনের ফাঁসর হুকুম 'দিয়াছিলেন। 

ইহার পূর্বের আন্দোলন যখন ঘখন চাঁলয়াছিল, তখন তখন কংগ্রেসের 
লোকেরা আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেন না। তখনও গণ্ডগোল 
হইত, কিন্তু সাজার একটা কিছু সীমা ছিল, এত দীর্ঘকালের সাজাও 
হইত না। কোথাও কোথাও অনেক অনেক টাকা জরিমানা হইত, কিন্তু 
সাধারণত লোকে ইহা গ্রাহ্য কারত না, গান্ধীজী আত্মপক্ষ সমর্থনের 'বরুদ্ধে 
যে নিষেধ করিয়াছলেন, লোকে তাহা মানিয়া চলিত। এবারকার মকদ্দমা- 
গুলির রুপ ছিল অন্য ধরনের। ইহাতে খুব দীর্ঘকালের জন্য সাজা 
হইত বা হইতে পারত, এমন ক ফাঁস পর্যম্ত। তাই প্রশন উঠ্ঠিল, আত্মপক্ষ 
সমর্থন করা চলবে ক না। বাঁকপুূর জেলেই এমন সব লোক ছিল 
যাহাদের ফাঁসর হুকুম হইয়াছিল। ১৯৩০-৩১ ও ১৯৩২-৩৪-এর 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও জাঁরমানা আদায় করিতে গিয়া বিস্তর গোলমাল 
হইতে আরম্ভ কারয়াছিল। সামান্য টাকার জন্য ঘরের 'জাঁনসপন্্র আইন- 
পঞ্গতভাবে বাজেয়াপ্ত করাই যে হয় নাই, বে-আইনীভাবে লুটপাটও 
আরম্ভ হইয়াছিল। কেহ-কেহ অন্য কাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই 
হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা চালাইয়াছিল। সেখান হইতে হুকুম হইল যে 
সমগ্র হিন্দু পাঁরবারের জিনিসপত্র কোনও একজন লোকের জারমানার 
জন্য বাজেয়াপ্ত হইতে পারবে না। ফলে জাঁরমানা আদায়ের গন্ডগোল 
অনেক কম হইয়া গেল, কারণ সব জায়গার লোকেরাই জানিতে পারিল ফে 
এরূপ নজর হইয়া গিয়াছে। এবার যখন লোকে আমাকে "জিজ্ঞাসা কাঁরল 
যে এমন-এমন সঞ্গীন মকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন চলিবে ক না, তখন 
আ'ম উত্তর করিলাম, অবশ্যই চঁলিকে। কাহারও কাহারও একথা মনঃপৃত 
হইল না, আমি যে এর্প মত দিয়াছ, কোনও কোনও লোক সে-খবরই 
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পায় নাই। তাই কেহ-কেহ আত্মরক্ষার চেস্টা করে নাই, যে সাজা দেওয়া 
হইয়াছিল তাহা হাসিতে-হাঁসতে বরণ করে। ইন্হাদের মধ্যে ছিলেন 
শ্রীজগলাল চৌধনরী, তান দশ বংসর সাজা পাইয়াছলেন, তাহাও আবার 
তাঁহার এক তরুণ পনর গলির আঘাতে নিহত হইয়াছে তাহা শুনিয়া তানি 
তাহার মৃতদেহ খধাঁজতে থানায় 'গয়াছেন এমন সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার 
করা হয়। 

নূতন আর্ডনান্স অন্সারে যখন আ'পলের সুযোগ পাওয়া গেল, 
তখন তাহাতেও আম মত দিয়াছলাম যে আপিল করা হউক। দুই 
কারণে এই রায় 'দিয়াছিলাম_ প্রথমত, আম ভাঁবয়াছিলাম যে আত্মরক্ষা 
করিলে ম্যাজিস্ট্রেটের হয়তো কম গণ্ডগোলে পাঁড়তে হইবে, "দ্বিতীয়ত, আম 
দেখিয়াছিলাম যে এই আন্দোলনে এমন অনেক লোক গ্রেপ্তার হইয়াছল 
যাহাদের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও যোগ ছিল না এবং যাহারা সকল অবস্থায় 
নিজেদের বাঁচাইয়া চাঁলত। কংগ্রেসের লোকদের মধ্যেও এমন অনেকে 
ছিলেন যাঁহারা 'নজেদের বাঁচাইতে চাহয়াছলেন। সাজাও হইতেছিল 
কঙঠোর। তাই আঁম ভাবলাম যে যাঁদ ইহাঁদগকে বারণ করা যায় তাহা 
হইলে অসন্তোষ ছড়াইয়া পাঁড়বে এবং বরণ কারলেও হয়তো অনেক 
লোক আত্মপক্ষ সমর্থন কারবে। এই অবস্থায় আত্মপক্ষ সমর্থন কারতে 
দেওয়াই আম যুক্তিযুক্ত মনে কারলাম। আম জানতাম এবং যাহাদের 
সঙ্গে দেখা হইত তাহাদেরও নিজের 'বি*বাসের কথা বাঁলয়া দিতাম যে 
যাঁদও তাহাদের দণ্ডাদেশ দীর্ঘকালের তথাপি তাহারা এবং আমার মতো 
যাহারা বিনা মেয়াদে জেলে আবদ্ধ আছে সকলে একই সময়ে মুক্তি পাইব। 
এমনও হইতে পারে ষে আমরা কিছু আগেই ম্যান্ত পাইব, কিন্তু ঘতাঁদন 
তাহাদিগকেও ছাড়াইয়া না লই ততাঁদন বাহরে থাকিতে পারব না। 
কথাও তো এইরকমই ছিল। আমরা যদি এতগুলি লোককে দীর্ঘাদন 

থাকিতে পারব? আম একথা ভাবিয়া সন্তোষ লাভ কাঁরলাম যে 

জেলের বাহিরে আসিয়া মহাত্বাজীও মকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন 

কাঁববার জন্যই আদেশ দিলেন। চন্তা তাহাদের জন্যই হইত যাহাদের 
ফাঁসর হুকুম হইল । যাহাদের কয়েদ হইয়াছিল তাহারা কিছ আগে 
পরে জেল হইতে বাহির হইতে পারিবে, কিন্তু যাহাদের ফাঁসর সাজা 

জনের ফাঁসর হুকুম হইয়াছিল। কিন্তু কোন-না-কোন প্রকারে সকলে 
বাঁচিয়া গেল। আপিল প্রভতিতে কিছুটা সময় গেল। পরে আমরা যখন 

বাহর হইলাম আর মহাত্মাজ ফাঁস দণ্ডে দণ্ডিত লোকদের বিষয়ে লর্ড 
ওয়েভেলের সঙ্গে কথা-বাাঁ বালতে লাগলেন, তখন অন্য সকলের সঙ্গে 
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পাটনার লোকদের ফাঁসর সাজাও 'ডামল হাউসে বদল করা হইল, 
কংগ্রেসী মন্তীদের সময়ে তাহারা নিচ্কীতি পাইল। কিন্তু মজঃফরপুর, 
ভাগলপূর, মূঙ্ের ইত্যাঁদ স্থানে বহুলোকে ফাঁসতে ঝুলিল। তাহারাও 
যদি হঠাং ফাঁসর দাঁড়তে না ঝূঁলত, তাহা হইলে শেষকালে অবশ্যই ছাড়া 
পাইত। কিন্তু যাঁদও তাহাদের সঙ্গে একই মকদ্দমায় সাজা পাইয়াছে 
এমন সব লোক পরে ছাড়া পাইল, তথাপি তাহারা তো চাঁলয়াই গেল। 

একদিকে ভাল লাগে, তেমাঁন অন্যাদকে দঃখও হয় যে অন্যদের এইভাবে 
বাঁচাইতে পারলাম না। 

বয়ালিশ সালের উত্তেজনার পারণাম 

এবার বিয়াল্লিশ সালের ৯ আগস্ট তাঁরখে জেলে যাই, পণ্মতাল্লিশ সালের 
৯৫ই জুন বাঁহরে আসি। উপরে যেমন বলয়াছ, প্রথমে মথ;্রাবাব; ও 
শ্রীক্রধর শরণ আমার সঙ্গে ছিলেন; অন্যান্যরা আসিতে যাইতোছলেন, 
তবে আমার জন্য নয়। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে শ্রীচক্রধর শরণকে 
হাজারিবাগ জেলে পাঠানো হয়; ১৯৪৪ সালের মার্চে মথুরাবাবু মস্ত 
পান। তাহার পর ১৯৪৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার সঙ্গে 
শুধ; বাল্মীকিই ছিল। নূতন আর্ডনান্স অনুসারে গভন মেণ্টের দিক 
হইতে প্রাতি ছয় মাসে এক কমিটি আসিত ও নজরবন্দী লোকদের সঙ্গে 
দেখা-সাক্ষাং কাঁরত। ঘাহাদের জন্য সুপারশ করিত তাহাদের ছাড়িয়া 
দেওয়া হইত। এই কমিটি প্রথমবার আসেন ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে। 

ইহারই অনুমোদনে মথুরাবাকূ হঠাং ছাড়া পান। কমিটির সভ্যেরা 
আমাকে জির্জাসা করেন, আম কি বাহরে যাইতে চাই? আমি উত্তর 
দিই, একা নয়, সকলের সঙ্গেই যাইতে চাই। তাহাতে তাঁহারা "জিজ্ঞাসা 

করেন, ছাড়িয়া দিলে ক আমি খুবই আশ্চর্য হইব? আমি উত্তরে বলি, 
নিশ্চয়, খুবই আশ্চর্য হইব। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, দেশে বিপর্যয় 
কারবার কার্যাবাঁধ যাঁদ কংগ্রেস না-ই 'দিয়া থাকে তবে লোকে কি করিয়া 
জানিল, আর দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এত তাড়াতাঁড় 
'কি কাঁরয়া ছড়াইয়া পাঁড়ল? আম উত্তর দিলাম, ৮ই আগস্টের প্রস্তাবের 
সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেণ্টের এক বিজ্ত্াপ্ত ১৯ই আগস্টে সকালবেলায় সংবাদ- 
পত্রে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে গান্ধীজী ও ওয়াং কামিটির লোকদের 



[বয়াল্লশ সালের উত্তেজনার পাঁরণাম হর 

গ্রেপ্তারের কারণ বলিয়া গভর্নমেন্ট ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন যে 
গভর্নমেণ্টের ইহা উঁচত হইয়াছে; সে বিজ্ঞাপ্ততে একথার স্পষ্ট উল্লেখ ছিল 
যে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এবার রেল ও টোলগ্রামের লাইন নষ্ট কয়া 
দেওয়ারও কার্ঘক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই 'দনই বা তাহার পরের দিন 
মিঃ এমোর রেডিওতে বন্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতেও একথার উল্লেখ ছিল, 
এবং সে বন্তৃতাও সংবাদপন্রে ছাপা হইয়াছিল। কংগ্রেসের দক হইতে 
কোনও কার্কক্রম বাঁহর হয় নাই-লোকে বাঁঝয়া লইয়াছল যে কাফ'রুম 
এইরুূপই হইবে, এবং গভর্নমেণ্টের কথার উপরই বিশ্বাস কাঁরয়া লোকে 
কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। 

আমার আজ বিশ্বাস যে এই কাক্রমের এত অধিক ও এত তাড়াতাঁড় 
প্রচার এই কারণে হইয়াছল। উপরে যেমন বাঁলয়াছ, লোকের মনে প্রথম 
হইতেই, ১৯৯৩০ হইতেই, এই ধরনের কথা উঠিত, এবার তাহার সমর্থন 
পাওয়া গেল, এবং জনসাধারণও তাহা সঙ্গত বাঁলয়া গ্রহণ কারল। ইহার 

দুইটি স্পষ্ট প্রমাণ আম সে-সময়ে জেলে থাকতে থাকিতে পাইয়াছিলাম। 
আমি ভাবিয়াছলাম একথা খুব জোরেই চলিবে। আমার গ্রেপ্তারের অল্প 
কয়েক দিন পরেই ফুলনবাবু জেলে আঁসয়া পেসছিলেন। তিনি 
বলিলেন যে আমাকে গ্রেস্তার করা হইয়াছে, এ-সংবাদ শহরে আসিয়া গেলে 
অনেকে তাঁহার নিকটে "গিয়া কার্ক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করে। লোকে 
ভাবত আমার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়া থাকবে এবং আম কিছ; বাঁলয়া 
থাকিব। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমার বহ্াদন দেখা হয় নাই বাঁলয়া কিছ; 
বালতেও পার নাই। তবে এ দিন কয় ঘণ্টা পূরেই সরকারি বিজ্ঞপ্তি 
সংবাদপন্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, লোকের মন সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছল। 

দুই দিন পরে যখন কয়েকজন ছেলেকে সেক্রেটারিয়েটে গোলাগ্ালির ব্যাপারে 

গ্রেপ্তার কাঁরয়া বাঁকপুর জেলে আনা হইল তখন দোঁখলাম তাহারা সকলে 

তার-টোলফোন আর রেল ও রাস্তা ভাঙ্গা, কাটা ও কোনও রকমে চলাচল 

বন্ধ করিয়া দেওয়া কার্যক্রমের অন্তভূ্ত বলিয়া মনে কারত। উপরে যেমন 
বলিয়া আঁসিয়াছ, খন জেল দরজার নিকটে একটা লরাীতে করিয়া কয়েক- 

জন ছাত্র গ্রেপ্তার করিয়া কোথাও পাঠানো হইতোছল, তখন জনসাধারণ তাহা- 

[দগকে উদ্ধার কাঁরয়া লরী পোড়াইয়া ফৌলল, কিন্তু অন্য লরাগন্লি 
হইতে অন্যান্য ছাত্র নামাইয়া খানিকক্ষণের জন্য পুনরায় জেলের ভতরে 

লইয়া গেল। আম অবশ্য অসূস্থ ছিলাম, কিন্তু তাহা হইলেও ব্যাপারটা 

যে ভাল হইল না সেকথা বৃঝাইতে চেষ্টা কাঁরয়াছিলাম। ইহার পর তাহাদের 

উত্তর পাইলাম যে এখন টোলফোনের তার প্রভৃতি কাটিয়া ফেলা ও রেল বন্ধ 

করাই ঠক, তাহা হইলে লরীগল অকেজো কারিয়া দেওয়া উত্ত কার্য মের 
অন্তর্ভুন্ত, তাই ইহাও ঠিক হইয়াছে মনে কারতেই হইবে। আমি অনেক 
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করিয়া বলিলেও উহা তাহাদের ভালো লাগল না, ষাঁদও আমার সম্মান 
রাখবার জন্য তাহারা কিছু বালিল না। তাহারা তো জেলে কয়েক দিন 
ধাঁরয়া আটক থাঁকিল, তাই হয়তো উহারা জেলে এই কার্ধরুম চালু করে 
নাই। "কিন্তু একথা স্পন্ট বোঝা গেল যে মানূষের মনে এ-বিশবাস হইয়া 
গিয়াছিল যে এই কাটাকাঁট ও ভাঙ্গার কার্যক্রম আছে। 

এইজন্য, এত তাড়াতাড়, প্রায় মোগলসরাই হইতে আসানসোল পযন্ত 
ই. আই. আর.-এর মুখ্য লাইনে গাঁড়র আসা-যাওয়া অনেক বদন 
ধারয়া বন্ধ ছিল। পাটনা-গয়া শাখা লাইনও এইভাবে বেকার করিয়া 
দেওয়া হইল। শনুধ; গ্রান্ড কর্ড লাইনে বোশ ক্ষাতি হয় নাই। এইজন্য 
সেখানকার গাঁড়গ্ালর যাওয়া-আসা বন্ধ হয় নাই। গঙ্গার উত্তর দিকে, 
(ও. টি. রেলওয়ে নামে পরে খ্যাত) 'ব. এন. ডাব্রউ. আর. রেলপথে 
এঁদকে কাশী হইতে বহার, অন্য দিকে গোরখপুর-বস্তি হইতে ছাপরা ও 
বানারসের লাইন যেখানে মাঁশয়াছে ততখাঁন জায়গায় ভাঁঙ্গয়া চাঁয়া 
খুবই দেওয়া হইয়াছিল--প্রায় সব্ত্র এতগুঁল স্টেশন ভাঙ্গয়া চুরিয়া 
ছল যে কয়েক মাস ধারয়া গাঁড় চাঁলতেই পারল না। এইজন্য বহারের 
বাহরের লোকেরা ভাবিত যে সমগ্র বহার ও সংয্ন্ত প্রদেশের পূর্বভাগের 
জিলাগ্যালতেই আন্দোলনের রূপ সব্বপেক্ষা উগ্র ও প্রবল আকার ধারণ 
করিয়াছিল; এখানেই তাই সরকারের দমনননীতিও সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ডরূপে 
চাঁলয়াছিল। জান না কত লোক পুলশ ও ফৌজের গুলতে প্রাণ দয়া- 
ছিল, কত ঘর জবালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কত ঘর লুটপাট হইয়াছিল, 
কত লোককেই বা অন্য প্রকারের অকথ্য যন্ত্রণা সহ্য কারতে হইয়াছিল। 
যাহারা জেলে গেল তাহাদের সংখ্যা তো আমরা এমন কিছু ভালভাবে ঠিক 
ঠিক সন্ধানও পাই নাই। এইটুকুই জান যে বিহারে অনেক সাধারণ 
কয়েদীকে রাজনীতিক কয়েদীর জন্য স্থান কাঁরয়া দিতে হইয়াঁছল, আর 
মেয়াদ পূর্ণ হইবার অনেক আগেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যাহাদের উপর 
সঙ্গীন মকদ্দমা জার হইয়াছল তাহাদের অনেককে হাজত হইতেই 
ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। লোকে বলাবাল কাঁরত যে ভাগলপূর জেলার 
বাঁকা সবাঁডীভজনে ৩০/৪০ জন ডাকাত এইজন্যই ছাঁড়য়া দেওয়া হইয়া- 
ছিল যে তাহারা বাহরে "গিয়া ডাকাত কাঁরলে জনসাধারণ কংগ্রেস হইতে 
ছাঁড়য়া যাইবে! শাানয়াছ তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাহরে আঁসয়া 
আন্দোলনে যোগ 'দিয়াছিল, একজনের তো ফাঁসর হকুম ছিল। অন্য 
অনেকের অন্য প্রকারের কঠোর দণ্ড ছিল। আম জেল হইতে বাহরে 
আসার পর গভর্নরের সঙ্গে দেখা হইলে এ-কথা জানাইয়াছিলাম, তিনি 
এ-বিষয়ে তদন্তও করাইয়াছলেন। জানিয়াছলাম, অনেক ডাকাত 
এইভাবে বাঁকাতে ছাড়া পাইয়াছিল ! শ্বীনয়াছিলাম, প্রথম 'দকে আন্দোলন 
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যে পর্যন্ত প্রবল ছিল, চদার ডাকাতি একেবারেই বন্ধ হইয়া 
গিয়াছিল! 

আন্দোলনকারারা কয়েকাঁট ডাকঘর ও রোজিষ্টার আঁফস প্রভৃতি দখল 
করিয়া লইয়াছিল। কোথাও তাহারা কয়েকাটতে আগুনও লাগাইয়া দিয়া- 
ছিল। কিন্তু আরম্ভের 1দকে, আন্দোলন যখন প্রবল ছিল, তখন ইহাও 
শদানতে পাইয়াছলাম যে-সব জায়গায় টাকা পয়সা ছিল তাহার কিছুই 
তাহারা নেয় নাই। সৈ সময়ে তো রূপার টাকা কমই দেখা যাইত। 
নোটেরই চলন ছিল বোশ। লোকে আসিয়া সেই নোট পোড়াইত, তাহা 
হইতে ব্যান্তগতভাবে লাভ কারবার অথবা আন্দোলনের জন্য ব্যয় কারবার 
চন্তাও কাহারও ছিল না। কন্তু কয়েকাঁদনের পর এ-কথা আর থাকল 
না। অনেকে এ-ভাবে যোগ দলে তাহারা আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ 
কাঁরতে লাগিয়া গেল, এমন কি আন্দোলনের নামে ডাকাতিও হইল । জান 

না, এই সব ডাকাতির টাকা কাহার নিকটে গেল, কেই বা তাহা কি 
ভাবে খরচ কারল। কম্তু এসব হইল অনেক পরে যখন আন্দোলন এক 
প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আন্দোলন যখন প্রবল ছিল তখন গভর্ন- 
মেণ্টের কর্মচারীরাই তো লুটপাট করিবার জন্য লোককে ডাঁকয়া আনিত! 
ডাকঘরের লোকেরা তো ডাকঘর লুট হইলেই ভালো মনে কাঁরত; তাহারা 
একথা বাঁলবার বাহানা পাইত যে যে-টাকা জমা ছিল, তাহা লোকেরা 
লুটয়া লইয়াছে; সত্যই লুট হোক আর নাই হোক, গভর্নমেন্ট তো কিছ; 
পাইল না। অনেক জায়গায়, প্রথম হইতেই, থানার লোকেরাও জনসাধারণের 
সঙ্গে 'মালয়া যাইত; লোকেরা থানায় পেশীছবামান্র পতাকা উঠাইতে 
দিত আর তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া একত্র উচ্চস্বরে বন্দেমাতরম্ কি এ 

প্রকার ধ্বনি উচ্চারণ কারত। থানার এরুপ লোকদের সঙ্গে জনসাধারণের 
ব্যবহারও ভাল হইত। শুনিয়াছি, কোথাও কোথাও থানার লোকেরা নৌকা 

বা অন্য কোনও যানবাহনে উঠাইয়া জেলার সদর শহরে লোকদের 

পেপছাইয়া দিত, আর থানা দখল কাঁরত। যেখানে থানার লোকেরা 

অত্যাচার কারিত সেখানেই তাহাদের সঙ্গে জনতার হইত সংঘর্ষ । কোনও 

কোনও স্থানে তাহাদের মারধর করা হইত, তবে সেরূপ স্থানের সংখ্যা 

কম। কোনও কোনও থানার লোকেরা খুব অত্যাচারী সাব্যস্ত হইয়াছিল-_ 
ফৌজ আসলে পাীলশের রূপই বদলাইয়া যাইত-তাহারা যে-সব অত্যাচার 

করিত তাহা বর্ণনা করাও কঠিন। এই সব অত্যাচারে অধিকাংশ দারোগা 

প্রভীতি উধ্বতন কর্মচারী আঁধক ভাগ লইত-সপাই কনস্টেবল কম যোগ 

'দিত। 
এ-সব কথা জানিবার পর ইহা মানিতে হইবে ষে জনসাধারণ রেল ও 

তার তো খুবই ভা্গয়াছল ও কাটিয়াছল, সরকার বাঁড়ঘরেরও ক্ষাঁত 



৭78৬ আত্মকথা 

করিয়াছিল, কিন্তু আন্দোলনের ব্যাপকতার অনুপাতে জনসাধারণ সরকারি 
কমণচারীদের উপর বোশ অত্যাচার করে নাই। প্রাণে মারা বা মারাঁপট 
করাও খুব কমই । মনে হয় লোকের ধারণা হইয়াছিল যে 
কাহাকেও মারাঁপট করা অথবা প্রাণে মারা আহংসার বিদ্ধান্তের বিরোধী, 
তবে রেল-তার, বাড়িঘর ইত্যাঁদ প্রাণহন দ্রব্য ভাঙ্গা বা গত্ড়াইয়া দেওয়া 
অথবা পোড়াইয়া ফেলাও আঁহংসার অন্তর্গত! যাঁদও গভনমেন্টের 
কিছ কিছ; লোক মারা 'গয়াছিল, তথাঁপ তাহাদের সংখ্যা ছিল খুবই 
কম। যখন দেখিতে পাই যে সদর প্রান্তেও বহুকাল ধাঁরয়া আন্দোলন 
ব্যাপ্তলাভ করিয়াছিল ও চলিয়াছিল, তখন বুঝিতে পাঁর যে জনসাধারণ 
ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বিদ্তর লোকের প্রাণ লইতে পাঁরিত। ইহা হইতে 
একথাই তো বোঝা যায় যে লোকে জানয়া শুনিয়াও কত লোককে ছাড়য়া 
দিয়াছে । তাহা না দিলে না জান থানার আরও কত লোককে কোতল 
হইতে হইত। আবার এই অল্প সংখ্যক লোকের বদলে গভনমেন্ট না 
জানি কত লোককে গুলি মারিয়া শেষ করিয়াছে। ঘাঁদ উভয় পক্ষের 
হতব্যন্তির সংখ্যা ঠিক ঠিক জানা যাইত তাহা হইলে একজনের বদলে 
অন্ততঃ ৭৫ না হইলেও &০/৬০ জন তো অবশ্য পাওয়া যাইত। 'কল্তু 
ইহা অনুমানমান্র। ঠিক সংখ্যা জানাও নাই, ভাবষ্যতেও হয়তো জানা 
যাইবে না। তাহা হইলেও ইহা তো স্বীকার কারতেই হইবে যে আন্দোলন 
একেবারে আহংসাত্মক থাকিতে পারে নাই। জনসাধারণও এই বন্ধন হইতে 
বাহিরে আঁসয়াছিল। 

আন্দোলনের জোর তো এক হইতে দুই মাস পর্যন্তই ছিল। তাহার 
পর তাহার প্রভাব সামান্য কিছু থাকয়া গেল। কিন্তু লোকে আব্রমণ না 
করিয়া আত্মরক্ষাতেই ব্যস্ত ছিল, কারণ সরকারের দমননীতি তখনও তাহাদের 
বিরুদ্ধে উদ্যত ছিল। কেহ কেহ ঘুমন্ত আন্দোলন পুনরায় জাগাইবার জন্য 
অনেক চেষ্টা কারল, কিন্তু সে চেষ্টার কোনও বিশেষ ফল দেখা গেল না, 
উহা আর উঠিল না বা চাঁলল না। একট আধট এখানে ওখানে হইয়াছল 
বটে, ?কন্তু তাহার কোনও প্রভাব গভর্নমেস্টের উপর পড়ে নাই, লোকেও 
তাহাতে বিশেষ আগ্রহ দেখাই নাই-অবশ্য এজন্য দমননীতি প্রবলভাবে 
চলিতে লাঁগল। আর জনসাধারণকে অনেক কিছ সাহতে হইয়াছল। 
কেহ কেহ জেলে আসে নাই, বাঁহরে থাঁকয়াই কাজ কাঁরতে থাঁকল। 
কেহ কেহ বা জেল হইতে বাঁহর হইয়া এই প্রকার কর্মে লাগিয়া ছল। 
কিন্তু একথা অল্প সময়ের পরেই স্পম্ট হইয়া গেল যে যাহারা এইরূপ 
কর্মে লাগিয়াই রাঁহল তাহারা এখন আর জনসাধারণের মধ্যে সেই উৎসাহ 
সণ্ণার কাঁরতে পারবে না, এবং আন্দোলন আর প্রবলভাবে চালাইতে পারা 
যাইবে না। যাহারা এইভাবে কাজ কাঁরতেছিল তাহাদের পক্ষে ল.কাইয়া 
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ছিপাইয়াই কাজ করা সম্ভব ছিল। এই আন্দোলনে এ প্রকার অনেক লেক 
যুন্ত ছিল। অন্পাঁদন পরেই তাহাদের আত্মরক্ষা ছাড়া অন্য কিছু করার 
না মিলিত সময় না মালত কোনও উপায় বা সাধন। ফেরার হইয়া 
থাকাই এমন একটা কাজ হইয়া দাঁড়াইল যাহাতে তাহাদের সমগ্র 
সময় ও শান্ত লাগিয়া যাইত। তাহা হইলেও অনেকে খুব কর্মপটুতা 
দেখাইয়াছে। কোথাও কোথাও তাহারা প্রাতিষ্ঠানকে এমন দূঢ় করিয়াও 
তুলিয়াছল যে গভর্নমেন্ট হাজার চেষ্টা ,কারিয়াও তাহা ভাঙ্গতে পার 
পুল জোগাড় করিতে পারে নাই। কংগ্রেস মান্নিত্ব গ্রহণ 
কাঁরলে সেই সব লোকের বরুদ্ধে যখন আঁভযোগ প্রত্যাহার করা হইল ও 
ওয়ারেন্ট উঠাইয়া লওয়া হইল, তখন তাহারা বাঁহরে আসিল, তখন সরকারণ 
কর্মচারীরা তাহাদের সন্ধান পাইল। এই কর্মপটূতা ও সাহসের জন্য 
তাহারা প্রশংসার পান্র। কিন্তু আমার নিজের 'ব*বাস, যাঁদ ল.কাইয়া 
ছিপাইয়া কাজ না করা হইত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
অবশ্যই মরিত, ফাঁস যাইত অথবা অন্য প্রকার কঠোর দমননাঁতির কবলে 
পাঁড়ত। কন্তু নিরীহ জনসাধারণের উপর যতটা জুল:ম হইয়াছিল ততটা 
হইত না, আন্দোলনও কোথাও কোথাও প্রবলাকার ধারণ করিত। তাহাকে 
শীঘ্র দমন করিয়া রাখাও সম্ভব হইত না। জনসাধারণের সম্মখেও এমন 
সব লোক সর্বদাই প্রস্তুত পাওয়া যাইত যে যাহাদের তাহারা নেতা বাঁয়া 
মনে স্বীকার কাঁরত, যাহাদের কথায় তাহারা খুশী হইয়া প্রাণ দিত এবং 

ধন লূঠ করিত। ল.কাইয়া 'ছপাইয়া কাজ করিলে তাহার এই ফল পাওয়া 

যাইত যে কাজ বহ্ ব্যাপকভাবে অগ্রসর হইতে পারল না, অল্প লোকের 

কার্ের প্রাতফল অন্য বহু লোককে ভূগিতে হইল। এইজন্য আমার 

বম্বাস জন্মিল যে ঘাঁদ রেল-তার ভাঙ্গবার লোক সামনে আসিয়া কাজ 

লোকের সাহস কোথাও বাড়িয়া যাইত, এমনও হইতে পারিত যে একজনের 

এবং ঘাহারা স্বীকার কারিত তাহাদের সাজা হইত, নিদো্ীরা প্রায়ই বাঁচিয়া 
যাইত । যাহা হউক, ইহাই তো আহিংসাবাদের কথা । যাহাদের ইহাতে 

বিশ্বাস নাই, আঁহংসাবাদের পদক্ষেপ তাহাদের পছন্দ হইবে কেন? জন- 

সাধারণের সাহস যে বাঁড়য়াছল তাহা তো খোলাখযীল বিদ্রোহের জন্যই 

বাঁড়য়াছিল_সেই নীতি অব্যাহত থাকলে অনেক 'ক্ছ, বাঁড়ত। 



বাংলার দঢভিক্ষ ও ভারতের অথণ্ডতা 

জেলে থাঁকতে থাকিতেই বাংলার ভনষণ দুভিক্ষের কথা আমরা শুনিতে 
পাইয়াছলাম। ১৯৪৩ সালের গ্রীম্মকালে চাউল ও আহার্য দ্রব্যের মূল্য 
এত বাঁড়য়া গিয়াছিল যে লোকের পক্ষে তাহা ক্রয় করা কঠিন হইয়া 
দাঁড়াইল। আমার ছাপরা ও পাটনায় পঠদ্দশায় অবশ্য একবার দুভক্ষ 
হয়। মনে আছে, গভর্নমেন্টের দক হইতে নানা স্থানে লোকদের কাজ 
করাইয়া সাহায্য দেওয়ার জন্য বড় বড় পুকুর খোড়ানো হয়। আমার গ্রাম 

হইতে ছু দূরে এক বড় পুকুর খোড়ানো হইয়াছিল। নানা স্থানে গাঁরব- 
দুঃখীর জন্য রান্না ভাতও বিতরণ করা হইত। তখনও ভাল চাল টাকায় পনের 
সের বিক্লয় হইত। তাহার পর দাম বাড়িয়া টাকায় ১/১০ সেরে দাঁড়াইল। 

তাহার পর একবার কিছ মহার্ঘ হইলে উহা আরও পাঁড়য়া টাকায় &/৬ 
সের দরে বিব্লয় হইতে লাগল। ১৯৪৩ সালে সাধারণত টাকায় সওয়া 
সের দেড় সের হইয়া গেল। জেলে আমরা খবরের কাগজ হইতে কিছু 
কিছ; খবর পাইতে লাগিলাম। বাংলাদেশের অবস্থা ধীরে ধীরে আরও 
খারাপ হইতে লাগিল। সেখানে লোকে খাওয়ার অভাবে মৃত্যুমখে পাঁতিত 
হইতেছে এরূপ খবরও পাওয়া যাইতে লাঁগল। অল্প দিনের মধ্যে এ-কথা 
বোঝা যাইতে লাগল যে কলিকাতার রাস্তায় মানুষের মৃতদেহ পাওয়া 
যাইতেছে । আরও কিছু দিন পরে সংবাদপত্রে মৃত ব্যান্তদের ছাঁবও 
ছাপানো হইতে লাঁগল। এ ব্যাপারে 'স্টেট্সম্যান' ছিল সকলের অগ্রণী । 
ভারতীয় অন্যান্য সংবাদপন্রেও অনেক ছবি ছাপিতে লাগল। জনসাধারণের 
দিক হইতে লোকদের সাহায্য কারবার চেষ্টা দেখা দল। আমি প্রথম 
হইতেই সংবাদপত্রে এই সব সংবাদ পাঁড়তাম, ছাঁবও দোঁখতাম। কিন্তু 
কিছকাল পরে অবস্থা এমনই ভীষণ হইল যে আমার পক্ষে ছাব দেখা ও 
সংবাদ পড়াও অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি খবরের কাগজ পড়া বন্ধ করিয়া 
দিলাম। জেলে বাঁসয়া ি বা কাঁরতে পারতাম! পাটনায় শ্রীপ্রফল্লরঞ্জন 
দাস (পি. আর. দাস) মহাশয় দুর্গতদের সাহাঘ্যকজ্পে কিছু টাকা সংগ্রহ 
কারতে লাগিলেন। তিনি এক আবেদন বাহির কাঁরলেন। ভাবিলাম, এই 
কার্যে অন্তত পর্ন দয়া লোকদের খানিকটা সেবা কাঁরতে পারলে সন্তুষ্ট 
হইতাম। শ্ত্রীষুস্ত দাস মহাশয়ের নিকটে এক পন্র লাখলাম, তাহাতে 
তাঁহার আবেদনের সমর্থন করিলাম। ধান কাটিবার সময় আসিলে জন- 
সাধারণের নিকট অন্নদানের জন্য আবেদন কাঁরিয়া কিছ: ধান্য সংগ্রহ কারবার 
পথও দেখাইলাম। কিছ দিন পর গভর্নমেন্টের আদেশ আসিল যে আমার 



বাংলার দুভিক্ষ ও ভারতের অখণ্ডতা ৭৪১ 

পত্র শ্রীযুন্ত দাস মহাশয়ের নিকট পাঠানো হয় নাই, আটকানো হইয়াছে। 
হয়তো আজ পর্যন্ত এই সংবাদ বাহরে প্রকাশিত হয় নাই। 

বাংলাদেশের অবস্থা এত খারাপ হইয়া গেল যে জান না কত লক্ষ 
লোক মারা পাঁড়ল। নেতাদের মতে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক দূভিক্ষের সময়ে 
কালের কবলে পাঁড়ল। সরকার অনুমানেও হয়তো মৃতের সংখ্যা ১৯/২০ 

লক্ষ হইবে। যে-সকল বেদনাকর ঘটনা হইল তাহা অবর্ণনীয়। যে 
কারণেই হউক, গভর্নমেন্ট প্রথমে কিছু কাঁরতে পাঁরিলেন না। স্যর 
নাঁজমনুদ্দন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন মঃ সরাবদণ“। স্যর 
হাবট ছিলেন গভর্নর, বড়লাট ছলেন লর্ড িনালথগো। আমার আশ্চর্য 
লাগত, এই দুরবস্থাতেও ওখানকার জনসাধারণ কেমন নিঃশব্দে সব সহ্য 
কাঁরয়া যাইত। অন্তত মান্মণ্ডল কি কাঁরয়া 'ীনজের কাজ কাঁরয়া যাইত, 
পারষদের সভ্যরাই বা কি করিয়া উহা চালাইতে দত। 'কল্তু যুদ্ধের 
সময় আর্ডনান্সের শাসন। মুসলিম লীগের হাতে ছিল আধকার। 
কেহই কিছু করিতে পাঁরিল না। লর্ড 'লনীলথগো কংগ্রেসের লোকদের 
দাবাইয়া রাখবার জন্য যথেম্ট জোর ও শান্তর সঙ্গে কাজ করিয়া 'গিয়াছেন; 
কন্তু বাংলাদেশে যখন এত লোক মারা গেল যে মহাযুদ্ধে সমস্ত দেশ 
মালয়াও হয়তো মারা যায় নাই, তখনও তাঁহার দ্বারা একাঁদনের জন্যও 
বাংলাদেশে আসা সম্ভব হইল না! [তিনি চলিয়া যাওয়ার পর যখন লর্ড 
ওয়াভেল গভর্নর-জেনারেল (ভাইসরয়) হইয়া, আসলেন তানি আসবামান্র 
বাংলাদেশে গেলেন। সেখানে তান সৈন্য বিভাগকে লোকদের নিকট 
সাহায্য পেশছানোর কাজ কাঁরতে আদেশ কাঁরলেন। স্যর হার্ট অসমস্থ 

হইয়া পাঁড়লেন। তাঁহার স্থানে বিহারের গভর্নরকে পাঠানো হইল। 
তিনিও অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনিতে সাহায্য করেন। কয় মাস পরে, 

কোনও প্রকারে অবস্থার ছু পাঁরবর্তন হইল । রাস্তায় রাস্তায় লোক 
মৃত্যু হইবার পূর্বে যে মারতেছিল, তাহা বন্ধ হইল। 

জনশ্রুতি এইরূপ যে, যাহাদের কাজ ছল জনসাধারণকে রক্ষা করা, ও 
যাহাদের এই কাজের দায়িত্ব ছিল এই বিপদে তাহাদের অনেকে অনেক অর্থ 
উপাজন কারয়াছিল ও কত অর্থ তো এঁদক-ওাঁদক হইয়া গিয়াছল। 

ইহার কারণগুির মধ্যে প্রধানরূপে ইহাও 'নর্দেশ করা যাইতে পারে যে 
গভর্নমেন্ট যুদ্ধের জন্য লোকের নিকট ধান চাউল লইয়াছিল, তাহাদের 

ছোট ছোট নৌকাও লইয়া গিয়াছিল। শনুরা যাহাতে কিছুই না পায় 
সেজন্য সমূদ্রতীরের স্থানগুলি জাীঁবিকানর্বাহের উপকরণহীন অথবা 
মর্ূভূমি করিয়া দিবার যে নীতি (5০0:0760. 6216) [০91109) জাপানীদের 

আক্রমণের ভয়ে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, এই দুভক্ষের মূলে তাহাও অবশ্য 
কাজ কাঁরয়া থাকবে । সে সময়ে লর্ভ ওয়াভেলই ছিলেন সামারক মল্লী। 



৭৫০ আত্মকথা 

এ নীতির জবাবদিহি করিবার ভার তাঁহারই উপর ছিল। তাই বড়লাট 

হইয়া আসতেই তান উন্ত নীতি হইতে উৎপন্ন যে অবস্থা তাহ, 
সামলাইতে গিয়া সৈন্য বিভাগের দ্বারা সাহায্য করা প্রয়োজন মনে কাঁরলে, 
ইহাতে অবস্থার কছুটা পীরবর্তন হইল। 

বহারে চালের দাম এমাঁনতেই বাঁড়য়া গিয়াছিল। চাল 'ন্রশ টাকা 
মণ দরে 'বক্লয় হইতোছল। 'কন্তু বিহারে বাংলার মত অবস্থা হয় নাই। 
এখানে অনশনে মৃতদের সংবাদ অন্ততঃ পন্রিকায় দেখা যায় নাই। এই 
দযাভ ক্ষ হইতে একটা কথা স্পম্ট হইয়া গেল, এবপদে সমগ্র ভারতবষে ব 
লোক, যেমন বহারের ভীষণ ভূমিকম্পের পর তেমনভাবেই বাংলার 
সাহায্যের জন্য ছুটয়া আঁসয়াছল। তফাৎ এইটুকু যে এখন লড়াইয়ের 
জন্য লোকের নিকট কোনও উপায় ছিল না। টাকা থাকলেও লোনুকর 
সরকারি সাহায্য বিনা অন্ন জুটিত না। আর খাঁনকটা দূরে অন্ন মাললেও 
সরকার আদেশ ও সাহায্য বিনা তাহা বাংলাদেশে পেশছাইতে পারা 

যাইত না: কারণ রেল স্টীমার ইত্যাদ যাতায়াতের সমগ্র উপায়ের উপরই 
ছিল 'নয়ন্্রণ। তাই ইচ্ছা থাকিলেও ঘতখান সাহায্যের প্রয়োজন ছিল 
ততখাঁন লোকে পেশছাইয়া আসতে পারত না। তাছাড়া এই 'বপদ 
সুদূর প্রসারিত ছিল, আর অনেক 'দন ধাঁরয়া ছিল। ভূমিকম্প তো ছিল 
মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। তাহার পর তাহার প্রভাবই শুধু দুর 
কারবার ছিল। এখানকার বিপদ তো কয়েক মাস ব্যাঁপয়া। তাহার উপর 
যুদ্ধকালীন নয়ল্্ণ নীজের বাহাদুর দেখাইতেছিল। ভারতবর্ষ এক। 
তাহার জনসাধারণ এক। এই বিপদ তাহার এক অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু 
যাহারা দেশ বিভাগ করিতে চাহিয়াছিল তাহাদের উপরও কি ইহার প্রভাব 

পাঁড়য়াছিল ? 

জেলে বই লেখা 

এবার আম জেলে কিছ 'লাঁখয়াছলামও বটে। এমানতে তো ১৯৩০ 
সালেও আম কিছ 'লাখবার চেস্টা কাঁরয়াছলাম, 'ন্তু তাহা সম্পূর্ণ 
হইতে পারে নাই-পরে যাহা 'কছু 'লখিয়াছলামও তাহাও ন্ট হইয়া 
গেল। আমি প্রথম হইতেই পাকিস্তানের বিষয়ে কিছ? লেখা-পড়া করিয়া- 
শছলাম। ওখানে 'গয়া ভাবলাম, এবিষয়ে বিশেষভাবে 'কছ পড়াশুনা 
কাঁর। পাকিস্তানের সমর্থন করিয়া লেখা কিছ; ছু বই আনাইয়া 



জেলে বই লেখা প্র 

লইলাম। সে-সব পাঁড়বার পর মনে হইল, যে-কথা আশ্রয় করিয়া এই 
দাবি পেশ করা হইতেছে তাহা কতদূর পযন্ত ঠিক তাহা দেখা যাক। 
তাহার পর একথাও মনে হইল যে মুসালম লীগ যাহাকে পাঁকস্তান বলে 
তাহা দেখাও প্রয়োজন-_যাঁদ কেহ তাহার দাঁব মানয়া লয় তবে তাহাকে 
কি দিতে হইবে এবং মুসলিম লীগ ক পাইবে-__পাঁকস্তান ?ক নিজের 
পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে; শেষে আম চিন্তা করিলাম যে এ-বিষয়ে কিছ 
লেখার অবকাশ আছে-যাঁদও জান না কতাঁদনে জেলের বাহরে আসতে 
পারি, আর যাহা কিছ াঁখব তাহা কখনও ছাপা হইবে ?ি না: তাহা 
হইলেও 1নজের চন্তাধারাকে পাঁরম্কার কাঁরয়া এইরূপে লিপিবদ্ধ কাঁরয়া 
দেওয়া বাহাতে অন্যেরা ব্াঝতে পারে, সঙ্গত বাঁলয়া মনে হইল। +স্থর 
কারলাম যে কিছু লাখব। আমার মনে হইল যাঁদ এ-বিষয়ে সমস্ত কথা 
দেশের সামনে_বশেষ করিয়া মুসলমানদের সামনে- উপাপ্থত করা হয় 
তবে বিশেষভাবে আলোচনার পর আমার যেমন সন্দেহ হইয়াছিল এ ৬ .... 
অন্যেও ইহাকে “অচল' বাঁলয়া বাঁঝতে পারবে । এজন্য আমি 'স্থর 
কারলাম যে সে-সব কথা 'লাঁখব যাহাতে এই অব্যবহার্যতা বা অকেজোর 
ভাব বোঝা যায়। পাকিস্তান যে চলিতে পারে না ইহা প্রমাণ করিবার 
জন্য সেই অংশ 'লাঁখবার পর তাহার 'ভীত্তর বিষয়েও লেখা উচিত মনে 
হইল); অর্থাৎ ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের দুই পৃথক রাম্্র আছে, সৃতরাং 
উহা ভাগ কাঁরয়া দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ও দেশ স্থাপিত করা উীচত, এই বিষয়ে । 
এইভাবে লেখা যেমন অগ্রসর হইতে থাঁকিল, পুস্তকের আকারও তেমাঁন 
বাঁড়য়া চালল। কাজ আঁত দ্রুতবেগে চলে নাই। একে তো স্বাস্থ্য তেমন 
নয় যে আতিশয় পাঁরশ্রম কার। অসুস্থ হইয়া পাঁড়লে মাসের পর 

মাস না পারতাম ছু বলাখতে, না পারতাম পাঁড়তে। সুস্থ থাকিলে 

পাঁড়তাম এবং 'লখিতাম। এমন কিছ: তাড়াতাঁড় করিবারও প্রয়োজন 

আছে বাঁলয়া মনে হইতেছিল না। কারণ আশা ছিল না যে জেলে থাকতে 

থাকতে কোনও পুস্তক প্রকাশিত কারবার অনুমতি পাইব, আর এখন 
কারামান্তর কোনও উপায়ও নজরে আসিতোছিল না। এইজন্য আস্তে 
আস্তে অল্প অল্প কাঁরয়া লাঁখলাম। 

ইতিমধ্যে কোনো কোনো সঙ্গ জেল হইতে ম্ান্তলাভ কাঁরয়া বাহিরে 
আসিল। তাহারা কোনও সংবাদপত্রের লোকদের বাঁলয়া দিল যে পাকি- 

স্তানের বিষয় লইয়া এক পুস্তক 'ীলিখিতেছি। এ-কথা প্রকাশিত হইয়া 
পাঁড়ল। সরকার কর্মচারী কখনও কখনও জেলে আঁসতেন। কাঁমশনর 

আঁসলেন। "তান প্রশন কারলেন, আমার বই কতদূর লেখা হইয়াছে ? 
আম বাঁললাম যে লেখা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তান দৌঁখতে 
চাহিলেন। আমার পাশ্ডুলীপি তাঁহাকে দিয়া দিলাম। একে তো আমার 
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অভ্যাস সরু ছোট ছোট অক্ষরে লেখার, তাহাতে আবার কাগজ কম বাঁলয়া 
কাগজের দুই পৃন্ঠে ?লীখিয়াছিলাম। বইখানি অল্প অল্প করিয়া লেখা 
হইয়াছিল_কোনও নূতন কথা পাইলে অথবা কোনও নূতন বইয়ের সন্ধান 
মিললে তাহা ঘথাস্থানে লাগাইয়া রাখতাম; এইরূপে যেখানে অল্প 
জায়গাও ছাঁড়য়া বাওয়া হইয়াছিল তাহাও একেবারে ভরিয়া 'গিয়াছিল, 
আর কোথাও কোথাও পড়ার সুবিধার জন্য অন্য রঙ্গের পেনাঁসল বা 
কাল 'দিয়াও কাজ চালাইতে হইয়াঁছল-তাই অন্য কাহারও পক্ষে পান্ডু- 
শলাঁপাঁট পড়া ছল খুব কঠিন। কামশনর প্রশ্ন কাঁরলেন, বইখানি 
ছাপাইবার কি চেস্টা চলিতেছে; আমি উত্তর কারলাম, গভনমেন্ট 
অনুমতি দিলে ছাপানো হইবে। হহাতে তান বাঁললেন যে বইখানি না 
দেখিয়া গভনমেন্ট অনুমতি দবেন না, পাশ্ডুলিপাটর যে-অবস্থা তাহাতে 
গভর্নমেন্টের দেখিতে পারাও যে কাঠন__গভনমেন্ট তো টাইপ করা 
প্রীতালাঁপ শুধ্ দেখিতে পারেন। তাহাতে আমি বাঁললাম যে টাইপ 
করাইবার উপায় তো আমার নিকট নাই; কিন্তু যাঁদ গভনমেন্ট এ-িষয়ে 
সূবিধা দিলে টাইপ করাইয়া লইব। 

এই আলোচনার পর আমি গভরন্নমেন্টকে লাখলাম যে টাইপ করাইবার 
জন্য আমাকে সুযোগ দেওয়া হউক, এবং ইহার জন্য তিনাঁট উপায়ের মধ্যে 
গভর্নমেন্ট যে কোনও একাঁট উপায় অবলম্বন করূন। প্রথম উপায় ইহা 
হইবে যে আমার সহযোগা শ্রীচক্রধর শরণকে টাইপ কারবার সৃযোগ দেওয়া 
হউক, সে আমার হাতের লেখা পাঁড়তে জানে । সে হীতিমধ্যে জেল হইতে 
মুন্ত পাইয়া গিয়াছল। এজন্য সে তো জেলের ভিতরে আসতেই পারবে 
না, না হইবে আমার সঙ্গে তাহার দেখা, গভর্নমেন্ট মঞ্জুর না করা পর্যন্ত 
পুস্তক জেলের বাহিরে পাঠাইতে পারা যাইবে না। তাই তাহাকে 
জেলারের আফিসে বাঁসিয়া টাইপ কাঁরতে হইবে, আর হস্তলাখত পথ ও 
টাইপ করা তাহার প্রাতাঁলাঁপ জেলারের 'নকটেই রাঁখয়া আসতে হইবে। 
দ্বিতীয় উপায় গ্রহণ করা ঘাইতে পারে গভর্নমেন্ট নিজের কোনও কর্ম- 
চারীকে এই কাজের জন্য নিষুস্ত করুন, এ-জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা আম 
দিব। তৃতীয়ত এরূপ হইতে পারে যে কয়েদীদের মধ্যে যাঁদ কেহ টাইপ 

টাইপ করা। ভাববার পরে মনে পাঁড়ল যে কংগ্রেসকমর্ট জমানাদপুর 
লেবর ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীমাইকেল জন টাইপ কাঁরতে জানে 
আন্দোলনের জন্য এই সময়ে সে দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হইয়া ও সাজা পাইয়া 
হাজারিবাগ জেলে আছে। আম লিখলাম যে যাঁদ তাহাকে বাঁকপুর 
ডাকাইয়া আনা হয় তবে সে এই কাজ কাঁরতে পারে৷ এই ব্যবস্থাই সব চেয়ে 
সুবিধাজনক, তাহা বাললাম; কারণ ষের্প ঘন ঘন ও ছোট ছোট লেখা 
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তাহা পাঁড়য়া যে টাইপ কাঁরবে তাহাকে যথেষ্ট বিব্রত হইতে হইবে, তাহাকে 
বার বার আমাকে জিজ্ঞাসা কাঁরতে হইবে । এজন্য সে যাঁদ আমার নিকটে 
থাকে তাহা হইলে স্দাবধা হয়। এ ছাড়া অন্য একটা সুবিধাও হইবে__ 
গভর্নমেশ্টের অনুমোদনের পূর্বে বাহরের কোনও লোক পথ দেখিবার 
সুযোগ পাইবে না। 

গভর্নমেন্ট আমার কথা মায়া লইলেন, জনকে বাঁকপুর জেলে 
পাঠাইলেন। সে অনেক প্রশ্রম করিয়া যতদূর বীলাখয়া ফোঁলিয়াছিলাম, 
তাহা টাইপ কাঁরয়া দিল। দৈবরমে এই কাজ ১৯৪৫-এর ১৪ই জুন 
সব্ধ্যার সময়ে শেষ হইল। এ দিন রান্রে আমরা জানতে পারলাম যে 

আম কাল অর্থাং ১৫ই জুন সকালেই ছাড়া পাইব। এখন প্রশ্ন হইল, 
হস্তাঁলাখত পুথি ও টাইপ করা প্রাতালাঁপ- ইহাদের দি হইবে ১ দুইটিই 
কি আমার সঙ্গে বাঁহরে যাইতে পারিবে, না গভর্নমেন্ট ওগাল দেখিয়া 
শুনিয়া রাখলেই বাহিরে লইয়া যাওয়ার অনুমাতি দিবেন 2 সুপাঁর- 
প্টেণ্ডেন্ট, সরকারি নিদেশ না পাইয়া, নিজের দায়িত্বে উহা বাহরে 
লইয়া যাওয়ার অনুমাত দিতে চাহেন নাই। কন্তু গভরন্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা 
করিলে ওগ্াঁল লইয়া যাইবার অনুমাত পাওয়া গেল। এইভাবে, যখন 
আম বাঁহরে আসলাম, তৈয়ার বই লইয়াই আঁসলাম। 

উপরে বাঁলয়াঁছ, ১৯৪৪-এর মার্চ হইতে নভেম্বর পর্যন্ত বাঁকিপুর 
জেলে প্রায় একাই ছিলাম, শুধু বাল্মীকই, আমার সঙ্গে ছিল। তদন্ত 
কঁমাটর লোকেরা যখন অক্টোবরে আসিল তখন তাহারা এ-কথা বাঁঝতে 
পারিল যে আমরা একেলাই আছি। তাহারা গভরননমেন্টকে লাখল যে 
আমার নিকটে একজন সঙ্গী রাখা উচিত। নাম জিজ্ঞাসা কারলে আঁম 
কয়েকজন বন্ধুর নাম বাললাম। গভর্নমেন্ট শ্রীফুলনপ্রসাদ বর্মকে 
পাঠাইয়া 'দিলেন। সেও ১৯৪৫-এর গোড়াতেই ছাড়া পাইয়া গেল। 
তাহার পর হাজারিবাগ হইতে বাঁকপুরে আমার সঙ্গে থাঁকবার জন্য 
শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষকে পাঠাইল। ইনি একজন খুব পাঁরশ্রমী ও চন্তা- 
শীল ভদ্রলোক। অংক দেখিয়া ভয় পান না। আমার পুস্তক দেখিয়া 
তাঁহার ইচ্ছা হইল যে হাতের লেখা পাুঁথ পড়েন। আম তাহা পাঁড়তে 
দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘাড়ে একটা ভারও চাপাইলাম যে তান 
অগ্কগ্যীল পরণক্ষা কারয়া দেখিবেন, ঘাহাতে কোথাও কোনও ভুল দোঁখলে 
তাহা শদ্ধ কাঁরয়া দেন। অত্যন্ত পাঁরশ্রম করিয়া তিনি এই কার্য সম্পন্ন 
কায়া দেন। বই পাঁড়তে পাঁড়তে তাঁহার মনে হইল যে একটা অভাব রাহিয়া 
গিয়াছে--আম পুস্তকে ইহা দেখাই নাই যে হন্দ:-মনসলমান সমস্যা কিভাবে 
জাঁটল হইয়া গিয়াছে, কিভাবে ইহা এ-পর্যন্ত পেশীছিয়াছে যে মুালম লীগ্গের 

কাছে মনে হইতেছে ঘে দেশ ভাগই সমাধানের একমান্ন উপায়। 
1 



৭৫8 

আমি প্রথমেই বালয়াছি যে জেল হইতে মস্তি পাইরার দিনই টাইপ 
করিবার কাজ শেষ হইয়া গেল। যখন টাইপ হইতোছিল তখন আমার নূতন 
কিছু লিখিবার সময় হইত না; কারণ যাহা টাইপ হইয়া যাইত তাহা 
একবার দেখিয়া লওয়া দরকার মনে হইত। টাইপ করার সময়েও নূতন 
কিছ; জাড়িয়া দেওয়া যাইত। মিঃ জনকেও প্রায়ই আমাকে কিছ7না-কিছ 
জিজ্ঞাসা কারয়াই চলতে হইত। এই কারণে আম পুস্তকের আরও 
এক ভাগ লিখিয়া মাণবাবুর কথা রাখিতে পাবুলাম না। 'কস্তু তাহা ভুল 
নাই। জেল হইতে ম্দান্তলাভের পর ১৯৪৫-এর আগস্ট মাসে যখন ভগ্ন 
স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য রাজপনুতানার িলানী নামক স্থানে যাই, তখন এ 
ভাগ 'লাঁখয়া শেষ কার। শ্রীচক্রধর শরণ টাইপ করিলেন। িলানী হইতে 
বোম্বাই যাওয়ার পথে রেলে উহার আধিকাংশ দৌঁখয়া মথুরাবাবূর মাহায্যে 
প্রেসের জন্য তাহা প্রস্তুত কাঁরতে পাঁরয়াছিলাম। বোম্বাই পেশছাইবার 
মধ্যে প্রায় সমস্ত পুস্তক প্রেসের জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। সেখানেই 
তাহার নামকরণ হইল 'ইণ্ডিয়া ডিভাইডেড্:। ছাপাইবার জন্য পুদ্তক 
প্রেসে দেওয়া হইল। ১৯৪৬-এর জানুয়ারির গোড়াতেই পৃস্তক ছায়া 
প্রকাশিত হইল। এক মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গেল। 
তিন-চার মাসের মধ্যে উহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়া বি্লুয় হইল। 

জেলে আমি আর এক বিষয়ে লিখিয়াছিলাম। ১৯৪০-এ যখন 
আম স্বাস্থের অনুরোধে জয়পুর রাজ্যের সীঁকারে গিয়াছিলাম, তখন 
একাদন নিজের স্মৃতিকথা াখবার কথা ভাবি, লাখতে আরস্তও কাঁর। 
কাহাকেও এ-কথা বাল নাই। মথ্্রাবাব্ দিন-রাত আমার সঙ্গে থাকিতেন। 
[তিনিও অনেক দিন পর্যন্ত টের পান নাই যে আমি কিছু লিখিতোছ। 
ভোর চারটা সাড়ে চারটার সময় জাগা আমার অভ্যাস। এঁ সময়ে উঠিয়া 
প্রাতাদন কিছনা-কিছ; লিখিতাম আর অন্যের জাগার পূর্বেই লেখা শেষ 
করিয়া ফেলিতাম। সেখানে অজ্গই াখতে পারিয়াছিলাম। সেখান 
হইতে ফিরিয়া আর সময়ই পাওয়া গেল না। দুই বংসর পরে যখন জেলে 
শরীরটা কিছ; সারল তখন সঙ্গীদের আগ্রহ হইল যে আম যেন উহা 
শৈষ করিয়া ফেলি। কতদূর 'লীখয়াছিলাম, তাহাও ঠিক মনে ছল না। 
হাতের লেখা পথ বাড়ি হইতে জেলে চাইয়া পাঠানও ভাল মনে হইতে- 
ছিল না; কারণ সি. আই. 'ডি. না পাঁড়লে কোনও জিনিস আমি পাইতাম 
না আর জানতাম না যে পাঁড়বার পরও গভর্নমেন্ট তাহা ভিতরে আবার 
অনূমাতি দিবেন কি না। তাই আমি অনুমান হইতেই তাহার পরবতাঁ 
কথা লিখতে আরম্ভ করিয়া দিলাম, সীকারে যতদূর িখিয়া ফেলিয়াছ 
মনে হইতোছল তাহার পর হইতে। ধারে ধীরে তাহাও অনেক কিছ 
লেখা হইল। শেষও হয়তো হইয়া যাইত, কিন্তু পরে 'ইশ্ডিয়া ডিভাইডেড: 
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লইয়াই সমস্ত সময় কাটতে লাগিল। তাই স্মৃতিকথা বাদ দিয়া 
রাঁখলাম। 

কখনও কখনও মনে এই "চিন্তাও উঠিত যে এই স্মৃতিক 
বা উপযোগিতাই বা কি। সি নাকি ১টি 
তো অন্যের সঙ্গে থাঁকয়াই-প্রথমে আমার দাদার, পরে মহাত্মা গান্ধীর । 
আমার এমন কোনও যোগ্যতা নাই যে আমার অবস্থা অন্যের পক্ষে জানা 
প্রয়োজন, অথবা তাহা হইতে অন্যে কিছ শিখতে পারে। অবশ্য আম 
সাধারণের কাজে, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের কাজে, লাগিয়া আছ। যাঁদ 
তাহার সম্বন্ধে নিজের স্মৃতিকথা লাখ তবে হয়তো লোকেরা কোনও 
কোনও কথা বুঝিতে পারিবে। 'কন্তু ইতিহাসের দৃষ্ট হইতে এই 
স্মৃতিকথার কোনও মূল্য নাই; কারণ আমি সাধারণ হিতকল্পে উদযাঁপত 
এত দীর্ঘ জীবনে বেশি কিছ; লাখ নাই। যাঁদ কিছু 'লীখয়াও থাঁক 
তাহা হইলেও তাহার প্রাতলিপি আমার নিকটে সরাঁক্ষত নাই। অন্য 
লোকেরা সাধারণ ঘটনার "বিষয়ে সামায়ক উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, 
আমি তাহাও কার নাই। কেহ কেহ অন্যের সঙ্গে গুরাত্বপূর্ণ পত্রের 
আদান-প্রদান করিয়াছে । আমি স্বভাবতই এরুপ কিছু করি নাই। আর 
যাঁদ কাঁরয়াও থাঁক তাহা হইলে তাঁহার প্রাতীলাপও আমার নিকটে নাই। 
কেহ কেহ রোজনামচা লেখে, তাহাতে প্রাতাদন সমস্ত ঘটনার উল্লেখ থাকে। 
আম রোজনামচা লাখিতেও অভ্যাস কাঁর নাই। তাই নিজের স্মাতশাস্ত 
ছাড়া স্মৃতিকথা 'লাখবার অন্য কোনও উপায়ও আমার কাছে ছিল না। 

ইাতহাসের দৃঁষ্টতে, শুধু স্মরণশান্তর উপর নির্ভর, স্মাতকথাকেও 
বিশেষ প্রামাঁণকতা দিতে পারে না। এই সকল কারণে কখনও কখনও মনে 

হইত, আমার স্মৃতিকথা লেখা শুধু অহঙ্কার, তা ছাড়া অন্য কোনও লাভ 

হইতে পারে না। তাহা হইলেও যখন একবার কাজ আরম্ভ করিয়াছি 

তখন তাহা শেষ কারয়া ফেলাই ঠিক বাঁলয়া সিদ্ধান্ত কালাম; প্রকাশিত 

করা আর না করার কথা পরে দেখা যাইবে। 
এইভাবে, রামগড় কংগ্রেস পর্যদ্তি স্মতকথা জেলে 'লাখিতে পারিয়া- 

ছিলাম। এক প্রকার এই স্মতিকথাই প্রকৃত স্মৃতিকথা; কারণ ইহাতে 

কেবল সেই সব কথারই উল্লেখ আছে যাহা লাখবার সময় মনে পাঁড়য়াছে। 
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জেলে থাকিতে থাকিতেই আর এক ভীষণ দুঃখের বিপদ আসিল। তাহা 
বিহারের উপরই আঁদল। ১৯৪৪-এ ম্যালোরয়ার প্রকোপ উগ্ররূপে দেখা 
দিল। বি্তর লোক মারতে লাগিল। সংবাদপত্রে এ-সংবাদ প্রচারত 
হইতে থাকিল। ঘটনাক্রমে শ্রীবাব, অনগ্রহবাবু ও অন্যান্য কংগ্রেসী 
নেতারা এতাঁদনে মান্তলাভ করিয়াঁছলেন। তাঁহারা জনসাধারণকে সাহাযোর 
কাজ আরম্ভ কারয়া দিলেন। ডান্তারেরা ডাঃ টি, এন. ব্যানার্জকে সভাপাঁত 
করিয়া নিজেদের কমা কাঁরয়া লইয়া সেবা-কার্য আরম্ভ কাঁরলেন। ভূঁমি- 
কম্পের সময় কিছু টাকা বাঁচিয়াছিল। পূর্বেই বালয়াছি, এ প্রকার 
বিপদের সময় জনসাধারণের সেবার জন্য এক দ্রাস্ট গঠন করিয়া সেই টাকা 
সংরক্ষিত ছিল। যখন কোথাও বন্যা প্রভীত হইত তখন অল্পাবস্তর 
সাহায্যের জন্য মেই টাকা হইতে খরচ হইত। এই খরচ এমন কিছ বোঁশ 
হইত না। যে টাকা ছিল তাহার সুদ হইতেই এই কাজ হইয়া যাইত। 
টাকার অনেক অংশ চরখা সংঘকে ধার দেওয়া হইয়াছিল। তাহা হইতে 
যথাসময়ে সুদের টাকা আসিয়া যাইত, তাহা ব্যাঙ্কে পাঁ়িয়া থাকত আর 
সময়ে সময়ে খরচ করা হইত। ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে চরখা সংঘের 
কাজ বিহার গভর্নমেন্ট এক প্রকার বন্ধ করিয়া 'দিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কে 
আমার নামের সমস্ত খাতেই টাকা বাজেয়াপ্ত ছিল, তাহার মধ্যে একট খাতা 
সহায়তা-কেষেরও ছিল। ম্যালেরিয়ার কথা গাঁড়য়া আমি গভর্নমেণ্টকে 
'লাখলাম, বাজেয়াপ্ত টাকা সাহায্যের জন্য খরচ করিবার অনুমতি দেওয়া 
হউক, আর প্রথম টাকাটা আমি ডাক্তারদের কমাটিকে দিবার জন্য চাহিলাম। 
গভর্নমেন্ট একথা মঞ্জুর কারলেন। টাকাটা তাঁহাদের দেওয়া হইল। পরে 
অনঃগ্রহবাব; ঘখন সাহায্য সমিতি গঠন করেন তখন তাঁহাকে টাকা দেওয়ার 
অনূমাতি গভর্নমেন্ট দলেন। শেষে তো ট্রাস্টের যে প্রাপ্য চরখা সংঘের 
জিম্মায় ছিল তাহা গভর্নমেন্ট সাহায্য কর্মের জন্য চরখা সংঘের বাজেয়াপ্ত 
টাকা হইতে সমস্ত টাকা 'দিয়া দেন। কিন্তু সমস্ত টাকাটা খরচ হয় নাই। 
টাকাটার বোশর ভাগ এখনও জমা আছে। আমি ইহাতে সন্তুষ্ট হইলাম 
যে এবার বাংলার দ্যার্ভক্ষের সময়ের মত গভর্নমেন্ট জেলের ভিতর হইতে 
কিছু সাহায্য পাঠাইবার ইচ্ছা ব্যর্থ হইতে দেন নাই। 

এই অবস্থায় 'ইণ্ডিয়ন নেশন' লিখিতে আরম্ভ করিল যে পাহায্য 
ব্যাপার শৃঙ্খলার সাঁহত চালাইবার জন্য আমাকে ছাঁড়য়া দেওয়ার প্রয়োজন 
আছে। উহা আমার মৃত্তিদানের উপর খুব জোর 'দিল। এখানে ওখানে 



আমার ম্যান্তলাভ ও বিয়োগ দুঃখ পরি 

সাধারণের মধ্য হইতেও এরুপ দাব শোনা যাইতে লাগল। কথাটা আমার 
ভাল লাগিল না। আমাকে রাজনোৌতক কারণে জেলে আনা হইয়াছল। 
যতক্ষণ না তাহার কোনও মীমাংসা হয় এবং আমাদের সমস্ত সঙ্গীর 
ছাড়া পাইবার পথ পারিচ্কার হয়, ততক্ষণ আম এইভাবে ম্যালোরয়া পশীড়ত 
লোকদের সাহায্যের অজুহাতে ছাট পাইতে চাই নাই। আম ইহাও 
চাঁহয়াছিলাম যে যাঁহারা বাঁহরে আছেন-_ তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবাবু, অনুগ্রহ- 
বাবদ, মথুরাবাব প্রভৃতি আছেন-_তাঁহারা সমস্ত দক সামলাইতে পারবেন, 
আমার বিশেষ কোনও প্রয়োজনও নাই। আমার এমনও লা'গয়াছিল যে 
গভর্নমেন্ট আবার না মনে করেন, এই আন্দোলন খধজয়া খজয়া আমাকে 
ছাড়াইয়া লইবার এক অজ-হাত মান্র, আর আমার অনুমাত লইয়া অন্ততঃ 
আমার বন্ধূদের অনুমতি লইয়া করা হইতেছে । আম গভর্নমেন্টকে এক 
পত্র লখিয়া দলাম যে এই আন্দোলন আমার দাঁষ্টতৈ অনাবশ্যক, আর 
আঁম' এইভাবে ছাড়া পাইতেও চাই না। কিন্তু আম যখন ছাড়া পাইলাম, 
তখন কূঁঝলাম যে সে সময় গভর্নর আমাকে ছাঁড়য়া দিবার কথা ভাবিতে- 
ছিলেন। শকন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, যাহার আদেশেই ওয়ার্ক 
কমিটির সদস্যেরা নজরবন্দ হইয়া ছিল, হয়তো এখন ওয়ার্কং কাঁমাটির 
সদস্যদের ছাড়তে রাজ ছিলেন না। ইহাও বুঝলাম যে গভর্নর 
কাহাকেও কাহাকেও বলিয়াছিলেন, আম, নিজে যখন ছাড়িয়া দেওয়া 
হউক ইহা চাহ না, তখন ছাঁড়য়া দেওয়ার কথাই বা ওঠে কি কাঁরয়া? 
যাহা হউক, এ সময়, অর্থাৎ ১৯৪৪-এর বষয়ি, ছাড়া পাওয়ার যে কথাটা 
উঠিয়াছিল তাহা পূর্ণ হইল না। আম নিশ্চন্তভাবে কাজ করিয়া যাইতে 
থাঁকলাম। এইভাবে সময় কাটাইতে কিছ দৌর হইল না। ১৯৪৫-এর 
১৫ জন তাঁরখে আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। 

এবার গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিয়াছিলাম যে কারাবাস দীর্ঘ 
হইবে। তাহার জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলাম। যেমন যেমন 
আন্দোলন বাড়তে থাকল এবং লোকের কারাদণ্ড দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর 
হইতে লাগিল, তেমন তেমন এ ধারণা আরও পুষ্ট হইল । প্রাতবার জেল 
যাওয়ার মধ্যে কিছু লোক জেলে মারাও পড়ে। এবারও এমন লোকের 
সংখ্যা যথেম্ট ছিল। রাঁচী জেলার টানা ভগতদের মধ্যে অনেকে জেলে 
মারা গেল জানিয়া আমাদের 'বশেষ দুঃখ হইয়াছিল। এ ছাড়া অন্য 
লোকও যথেষ্ট মারয়াছিল। কিন্তু জেলের ভিতরে মৃত্যুপথযান্রীদের 
অপেক্ষা বাহিরে গুলির দ্বারা নিহত লোকদের সংখ্যা কোথাও কোথাও 

একট, ঝ্টেশ ছিল। ঘাহারা এভাবে দেশাহতের জন্য আত্মবাল দিতে পারে, 
তাহাদের আঁতি অল্প লোকই আমার জানা 'ছল। তাহার 'বশেষ কারণ 
ছিল এই যে প্রধান প্রধান কংগ্রেস ক্মাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে. খত 
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দেওয়া হইয়াছিল। যাহারা বাহিরে থাকিয়া গিয়াছিল তাহারা. খুব খ্যাতি- 
সম্পন্ন কেহ ছিল না। এছাড়া এবারকার ঢেউয়ে অনেক নূতন লোক 
আসিয়া পাঁড়য়াছিল যাহারা প্রথমে কোথাও কংগ্রেসের কাজ তো করেই 
নাই, কিন্তু ইহা স্বরাজের জন্য গান্ধীজীর শেষ সংগ্রাম মনে করিয়া আ+সয়া 
জুটিয়াছিল। ইহা তো আম নিজের প্রদেশের কথা বলিলাম। প্রদেশের 
বাঁহরেও এমন অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যান্তর মৃত্যু হইয়াছিল যাহাদের স্থান 
কখনও পূর্ণ করা যাইবে না। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে গ্রেপ্তারের পর কয়েক 
দিনের মধ্যে মারা গেলেন শ্রীমহাদেব দেশাই। তানি গান্ধীজীর সঙ্গে 
গ্রেপ্তার হইয়া পুণায় আগা খাঁ মহলে তাঁহার সঙ্গেই বন্দী ছিলেন। 1তাঁন 
হঠাৎ একদিন হৃতাঁপণ্ডের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া চালয়া গেলেন।, পৃজ্য 
মহাআজী ইহাতে হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন, কারণ তান 'ছলেন 
গান্ধীজীর ডান হাত। যখন হইতে তান মহাত্বাজীর সেবা আরম্ভ 
কারলেন তখন হইতে তিনি নিজের জীবন গান্ধীজীর শিক্ষা ও মতের 
অনুযায়ী গঠন কাঁরতে সর্বদা চেম্টা কাঁরতেন। তাহাতে অনেকটা সফলও 
হইয়াছলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার িখিবার রীতিও ছিল অদ্ভুত। 
তাহাও তান গান্ধীজীর লেখার রীতির সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছলেন। 
পরিশ্রম এত বেশি কাঁরতে পারিতেন যে হয়তো দুই-তিন জন িিয়াও 
তাঁহার মতো কাজ করিতে পারত না। কাজও ছিল সকল রকমের । 
কাপড় ও কমোড পাঁরচ্কার করা, তুচ্ছ হইতে তুচ্ছ কথা লইয়া দূতের কাজ 
করা, সুন্দর হইতে সনন্দর প্রবন্ধ লেখার কাজও, তাঁহার নিকট ছিল সবই 
সমান। সমস্ত কছু সমান সহজভাবে ও 'ক্ষপ্রতার সাঁহত খুশী মনে 
1তনি কারতেন। তাঁহার প্রকৃতি এত সরল এবং তিনি এত সহূদয় ছিলেন 
যে কখনও তাঁহার সঙ্গে কাহারও কলহ হইয়াছে 'ি না সন্দেহ। তাঁহার 
সঙ্গে আমাদের পাঁরিচয় সর্বপ্রথমে চম্পারনে হইয়াছিল, তখন মহাতআজী 
তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতঈ দগাঁ বাহনকে একত্র সেখানকার নিজের 
প্রতীষ্তত এক পাঠশালায় কাজ কাঁরতে পাঠাইয়াছিলেন। তখন যে প্রেম 
ও সদ্ভাবের সৃন্টি হইয়াছিল তাহা বরাবরই ছিল। তাঁহার এই প্রকার 
আকাঁম্মক মৃত্যুতে আমার মনে খুবই আঘাত পাইয়াছলাম। 

দ্বিতীয় মৃত্যু ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে, কন্তুরবার। 'তাঁনও আগা 
খাঁ মহলে মহাত্মাজীর সঙ্গেই ছিলেন। অনেক দিন ধারয়া অসংস্থ 
ছিলেন। শেষকালে চলিয়া গেলেন। গান্ধীজীর সহ্ধার্মণী হইবার 
সৌভাগ্য তাঁহার শেষ দিন পর্য্ত অক্ষুপ্ন ছিল। গ্রান্ধীজীর কোলেই 
তাঁহার মহাপ্রস্থান হইল। এর্প সৌভাগ্যবতশ অন্যে কে হইতে পারে ? 
তাঁহাকে সকলে 'বা' বাঁলয়া ডাঁকত। 'তনি সত্যই সকলের 'বা' বা মা 
ধছলেন। তিনি সর্বপ্রথমে ১৯১৭ সালে চম্পারনে আসেন। তখনই 
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তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। তিনি সেখানে যাওয়ার পূর্বে 
আমাদের আহার প্রস্তুত করার জন্য একজন পাচক ব্রাহ্মণ রাখা হইয়াছিল। 
তিনি যাইতেই গান্ধীজীর আদেশ হইল এখন আর ব্রাহ্মণের প্রয়োজন নাই, 
তিনি সকলের জন্য রাঁধবেন। আমরা সংখ্যায় ভাঁর ছিলাম। হয়ত ১৪/১৫ 
জন হইব। আমাদের সকলের জন্য রাঁধবার ভার তাঁহার উপর দেওয়া 
অনুচিত মনে হইল। এমনও মনে হইল যে এর্প দূর্বল ও ক্ষণদেহ 
বাঁলয়া দোখতোঁছ, হান একাজ কাঁরিতেও পারবেন না। কিন্তু গান্ধীজণ 
কবে আমাদের ওজর আপান্ত শুনিয়াছেন 2 তান বাঁললেন, চিন্তা করিও 
না, ও সব কাঁরতে পারে, উহার এর্প কাজের অভ্যাস আছে। অন্যেরা 
তাঁহার কিছ: সাহায্য করিয়া দিত-ীবশেষ কাঁরয়া ভার কড়াই বাসন-পন্ 
নামানো প্রভৃতি কাজে। কিন্তু তান সকলের জন্য আঁতশয় প্রেমের সাঁহত 
রান্না করিতেন। সে সময়ে যে প্রেমের সঙ্গে 'তান প্রথম প্রথম আমাদের 
খাওয়াইতেন, ঘতদন বাঁচয়াছিলেন ও যখন যখন আমাদের সঙ্গে দেখা 
হইয়াছে, সেইরূপ প্রেমের সঙ্গেই খাওয়াইয়াছেন। সাবরমতার সত্যাগ্রহা- 
শ্রমেই হউক, আর মগনবাড় বা সেবাগ্রামের আশ্রমেই হউক, অথবা কোনও 
ভ্রমণ বেলায় কেন না হউক, বাপূর নিকটে গেলে, বিশেষ কাঁরয়া যাঁদ একক্ 
থাকবার সুযোগ মিলিত তবে, তাঁহার ?নকটে সর্বদা মাতৃস্নেহ পাইতাম। 
তাঁহার শেষ দিনের দুঃখের কাহিনী গান্ধীজীর সেই সব পত্রে পড়া যাইতে 
পারে যাহা 'তিনি গভরন্নমেন্টকে লিখিয়াছিলেন। এঁ পর্ন শ্রীবনমালা পারখ 
ও ডন্তর সুশীলা নায়ার দ্বারা লাঁখত “হমারী বা, (আমাদের বা) নামক 
পাাঁস্তকায় ছাপা হইয়াছল। তান ছিলেন 'হন্দু রমণীর আদর্শ মুর্তি, 
ভারতীয় সংস্কাতির প্রতীক, প্রেমের পুত্তলী। তিনি সত্যই “বা” 1ছলেন 
এবং “বা” থাঁকিয়াই গেলেন। একবার গামন্ধীজী আমাকে বাঁলয়াছিলেন__ 
বা" কে 'বা" বাঁলয়া ডাকতে আমারও খুব আনন্দ হয়। স্বামীস্তীর 
প্রচালত সম্বন্ধ উভয়ে স্বেচ্ছায় ছাড়ুয়া দিয়াছলেন। 1তাঁন সত্যই তাঁহারও 
'বা” হইয়া গিয়াছিলেন। 

িয়োগের সংবাদ শুনিয়াছিলাম। ইহা জানিয়া আরও দন্খ হইয়াছিল যে 

অন্তিম সময়ে মৌলানার সাঁহত তাঁহার দেখা হইবার ব্যবস্থা করা গেল না। 

তিনি পদাঁ রক্ষা করিয়া চালতেন বাঁলয়া তাঁহার সাঁহত আমাদের সাক্ষাৎ 

হয় নাই, কিন্তু মৌলানার ব্যথা আমরা অনুমান কারতে পারিয়াছিলাম। 
শ্রীরণাঁজৎ পণ্ডিতের আর্. এস্. পন্ডিত) সঙ্গে যথেষ্ট ঘাঁনম্ঠতা ছল, 
তাঁহার মৃত্যুও এক আঁত দুঃখের ব্যাপার হইল। জেলের মধ্যে সরকার 

নীতি বাঝতে পারা কঠিন হইত। নিয়ম ছিল যে শংধ নিকট আত্মীয়দের 
সঙ্গেই পন্র-বাঁনময় হইতে পারবে । আমার 'নকট কখনও কখনও এমন সব 
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লোকের পন্ন চলিয়া আসত যাহাদের সাঁহত কোনও প্রকার পরিচয়ই ছিল 
না। কিন্তু মৌলানার নিকট ও ভগ্নী বিজয়লক্ষমীর নিকট আমার সহান,ু- 
ভাঁতর তার পেশছাইতে পারা গেল না। 

আমাদের প্রদেশের বন্ধুদের মধ্যে সব্বাপেক্ষা করুণ বিয়োগ ছিল 
শ্রারামদয়াল সংহের। পঠদ্দশায় তাঁহার সঙ্গে যে পরিচয় হইয়াছিল তাহা 
পরে ঘনিষ্ঠ প্রেমের রূপে পারণত হয়। অনেক বংসর ধাঁরিয়া তাঁহার 
স্বাস্থ্য খারাপ চলিতেছিল। এইজন্য আন্দোলনে যোগ দিতে তাঁহার 
যোগ্যতা ছিল না। গভরন্নমেন্টও তাহা বুঝিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন 
নাই। আমার মুত্তির কয়েক মাস পূর্বেই তাঁহারও মৃত্যু হয়। যে বন্ধুত্ব 
প্রায় ৩৫/৩৬ বংসর ধারয়া চাঁলয়া আসিতেছিল তাহার এঁহিক যোগ 
বিচ্ছিন্ন হইল! তান আমাদের প্রদেশের এক 'বভীতস্বর্প 'ছিলেন। 
তাঁহার স্থানও পূর্ণ হইবার নয়। কংগ্রেসের বাহিরে, কিন্তু যাঁহাদের সঙ্গে 
আমার আঁত ঘাঁনষ্ঠতা ছিল, এমন দুইজনের সঙ্গে আমার আর দেখা হইল 
না। একজন ছিলেন বৈদ্যরাজ রজাবহারী চৌবে, তান আয়ূর্বেদে অগাধ 
পণ্ডিত ছিলেন, আমার প্রাত তাঁহার বরাবর কৃপা ছিল। আম বাঁলয়াছ 
যে আমার গ্রেপ্তারের সময়ে তিনি সদাকত আশ্রমে আঁসয়াছলেন। আম 
ইহা কখনও ভুলিতে পারি না যে আমার গ্রেপ্তারের সময়ে তিনি কতখানি 
দঃখিত ও চিন্তিত ছিলেন। তিনি ভেষজাঁদ সঙ্গে দয়া দিয়াছলেন 
এবং নিজের সরলতার জন্য একথাও বিয়াছিলেন যে যাঁদ আম খারাপ 
না মনে কার তবে তান গভর্নরের সঙ্গে দেখা কারবেন ও আমার কথা 
বাঁলবেন। তানি জানিতেন না যে গ্রেপ্তারের হুকুম গভর্নরই 'দয়াছিলেন, 
আর গভর্নরেরও তাহা স্থগিত রাখিবার আঁধকার 'ছিল না। অন্য জন 
ছিলেন স্যার গণেশ দত্ত সংহ। কাঁলকাতায় যখন পাঁড়তাম তখন তাঁহার 
সাহত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তান সেখানে ওকালাঁত কাঁরতেন। 
তখন হইতে তিনি আমার প্রাত যে ভালবাসা দেখাইয়াছিলেন তাহার আর 

শেষ পর্যন্ত কোনও পাঁরবর্তন হয় নাই। পরে রাজনোতক কথা লইয়া 
তাঁহার সাঁহত যথেষ্ট মতভেদ হয় আর আম তাঁহার কার্যকলাপের উপর 
কঠোর মন্তব্য করিয়াছলাম। কিন্তু সেই ভালবাসায় কোনও প্রভেদ হয় 
নাই। শেষ অবস্থায় তান খুবই অসংস্থ হইয়াছিলেন। আম যতাঁদন বাঁহরে 
ছিলাম ততদিন পাটনায় থাকিবার সুযোগ হইলে সর্বদা তাঁহার নিকট 
গিয়া সাক্ষাং করিয়া আঁসতাম। তিনি অনেক দিন পর্যন্ত মাল্ন্িসভায় 
ছিলেন। তখন তাঁহার কার্যকলাপের উপর ঠিক 1ঠক মন্তব্য কারবার 
অনেকে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। কিন্তু আমি ইহা 
দেখিয়াছিলাম যে 'তিনি মান্মিসভায় থাকতেই হউক আর তাঁহার শেষকালে 
যখন তানি সমস্ত কাজকর্ম হইতে সায়া গিয়াছিলেন তখনই হউক, এই 
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চিন্তা তান সর্বদাই কাঁরতেন যে আমাদের মত যাহারা সাধারণের সেবার 
কাজে নিষন্ত আছে তাহাদের স্বাস্থ্য যেন ঠিক থাকে । এইজন্য আমাদের 
জেলে যাওয়া তিনি পছন্দ কাঁরতেন না। যাঁদ কখনও "তান জেলের 
কাহারও অস্নখের সংবাদ পাইতেন তাহা হইলে 'তাঁন আরও চান্তিত 
হইয়া পাঁড়তেন। তাঁহার মান্তিত্বের সময় তান তাঁহার মাঁসক বাঁত্তর এক 
বৃহৎ অংশ সাধারণের কাজে ব্যয় কাঁরিবেন বাঁলয়া তান প্রথমেই "স্থির 
কাঁরয়া লন। এইভাবে কয়েক লক্ষ টাকার তিনি ট্রাস্ট 'নমাণ করেন। 
আমাদের নিকটে ইহা ছিল এক আদর্শ, যাহা আর কেহ অনুসরণ কাঁরল 
না। কংগ্রেসী মান্দত্বের মাঁসক বাঁত্ত তো পাঁচ শত টাকা কারয়া দেওয়া 
হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বাঁচাইবার সুযোগ খুব কম ছিল, 'কন্তু তাহা 
হইলেও আমি জান এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহারা পাই পয়সার হিসাব 
রাঁখয়াছেন এবং তাহা হইতে বাঁচাইয়া সাধারণের কাজে "দয়াছেন। তৃতীয় 
সঙ্গী, যাহার সাঁহত আর দেখা হইবার ছিল না, শ্রীনরসুনারায়ণ সংহ। 

ইহার সঙ্গেও পঠদ্দশায় পারচয়। জনসাধারণের ব্যাপারে অনেক মতভেদ 
থাকলেও ভালবাসা বরাবর ছল । 'নজের বাঁড়র মধ্যে সবচেয়ে বড় 
ভাইঞঝি গারজাও আমার জেলে থাকতে থাকতেই চাঁলয়া গেল। তাহারও 
শরীর অনেক দন হইতে খারাপই ছিল। আমার জ্ঞান হইবার পর বাঁড়তে 
সর্বপ্রথমে উহারই জন্ম হয়। ছেলেবেলায় আম সর্বপ্রথম উহাকে খেলনা 
দিয়াছলাম। সে আমাকে খুবই ভালবাঁসত। জেলে আঁসয়া দেখা 
করিয়া িয়াছল। কে জানত যে উহাই শেষ সাক্ষাৎ। সে খুব ভাগ্যবতী 
ছিল। পাঁতিপূত্র সামনে রাখিয়া দোঁখতে দেখিতে চলিয়া গেল। নিজের 
ঘরে গৃঁহণী থাঁকয়া সে যেভাবে সকলকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছিল 
সেকথা সকলে মনে রাখিকে। 

অস্থায়শ কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে 

জেলে সময় কাটানো অনেকের পক্ষে বড় কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য 

ঘাঁদ কিছু খেলাধূলা, চিত্তীবনোদনের উপাদান পাওয়া যায় তো অনেকে 
তাহা পছন্দ করে। হাজারিবাগ জেলে আমার সঙ্গীরা এক বিড়ালের ছানা 

পুষয়াছল। সে লোকের সঙ্গে এতই 'মিশিয়া গিয়াছিল যে বিনা 
-সংকোচে চারপাইয়ের উপর গিয়া শুইয়া থাঁকত। খাওয়ার সময়ে কোথা 

হইতে ঘুঁরয়া ফিরিয়া আসিয়া কোলে বাঁসয়া যাইত, এবং যাহা গছ? 

দেওয়া হইত তাহাই খাইত। লেখা বা পড়ার সময়ে হাত হইতে কলম' 
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পেন্সিল কাঁড়য়া লইতেও তাহার বাধিত না। তাহার জন্ম হইতেই 
সে কখনও জেলের বাহিরে যায় নাই। সর্বদা বয়স্ক ও যুবক শ্রেণীর 
সঙ্গেই থাকিত। সে মানবাঁশশু কখনও দেখেই নাই। হাজারবাগ জেলে 
আমার সঙ্গীদের মধ্যে একজন অসুস্থ হইয়া পাঁড়লে তাহার ছেলেপেলে 
তাহাকে দেখতে আসে। ছোট [শিশুদের দোখয়াই সে এত ভয় পাইয়া 
গেল যে তখন সে যাহার কোলে বাঁসয়া ছিল সে কোল হইতে লাফাইয়া 
পলাইল, অনেক দূর গিয়া লুকাইয়া থাকিল। শিশুরা চাঁলয়া যাওয়ার 
পরও খানিকক্ষণ পর্যন্ত ফিরিয়া আসিল না! 

এবার বাঁকপ্দর জেলে কয়েকজন সাধারণ কয়েদণ ময়না পাখির ছানা 
পাঁলয়াছিল। সে লোকের হাতে, কাঁধে, মাথায় নিভয়ে বাঁসয়া পাঁড়ত। 
কয়েদী কাজ কাঁরত, সে বাঁসয়া থাঁকিত। আমাদের সঙ্গেও তাহার পারচয় 
হইয়া গেল। সে আমার ঘরেও আসিতে লাগিল। কয়েক দিন পরে সে 
বেশির ভাগ সেখানেই থাকিয়া গেল। চরকা চালাইবার সময়ে সামনে 

ফেলিত। রান্রে মশারির উপর ডীঁড়য়া আসয়া বাঁসত, আর সেখানেই সারা 
রাত কাটাইত। সকালে উড়িয়া বাঁহরে যাইত আর ঘুরিয়া বেড়াইয়া 
ফিরিয়া আসত । একাদন কোথায় ডীঁড়য়া গেল, আর ফিরিল না। জান 
না কোথায় ডীঁড়য়া চালয়া গেল, না কোনও পাখি বা অন্য কোনও জানোয়ার 
মারিয়া ফোলল। অন্য ময়নাও লোকে পাঁলিবার চেম্টা করিল, কিন্তু 
আমরা উৎসাহ 'দলাম না। এইভাবে 'লাঁখতে পাঁড়তে, চরকা কাটিতে 
কাটতে, অসুখে পাঁড়য়া, লোকদের ও আন্দোলনের সমাচার শাঁনতে ও 
শোনাইতে, ও পুরাণ কথা শুনিতে শুনিতে- বাল্মীকি রামায়ণ, অধ্যাত 
রামায়ণ, মহাভারত, শ্্রীমদভাগবত, চৈতন্যচরিত ইত্যাঁদ গ্রন্থ তাহার মধ্যে 
প্রধান সময় কোথায় দিয়া কাঁটয়া গেল বুঝতেই পাঁরিলাম না। প্রায় 
তিন বৎসর পরে ১৫ই জুন ছাট পাইলাম । 

আমাদের কারা-মযান্তর কয়েক দন পূর্ব হইতেই, এখন ওয়ার্ক 
কাঁমাটর সদস্যদের ছাঁড়য়া দেওয়া হইবে, এই কথা লইয়া খুব আলোচনা 
চাঁলতেছিল। আহমদনগর কেল্লায় যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্য হইতে 
কোন কোন লোককে অন্যান্য জায়গায় পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। মনে 
হইতেছিল যে এ সমস্ত ছাঁড়য়া দবার আয়োজন। একথা ঘোষণা করা 
হইয়াছিল যে ১৪ই জন সন্ধ্যায় লর্ড ওয়াভেল তাঁহার কোনও নূতন 
পারকজ্পনা দেশের সামনে উপস্থিত করিবেন এই পরিকল্পনা রোঁডও 
মাধ্যমে সেই দিন রান্লেই সমস্ত দেশকে জানানো হইবে। হইলও তাহাই। 
পাঁরকঙ্পনার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তিন রেডিওর মাধ্যমে বালয়াছলেন যে 
ওয়াং কমিটির সদল্যদের ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, ১৫ই 
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জননের সকাল বেলায় সকলকে ছাড়য়া দেওয়া হইবে। রেডিওর কথা 

শুনিয়া কেহ কেহ তো সে রান্রে আমাদের ছাঁড়য়া দেওয়ার আশায় জেলের 
দরজায় আঁসল। কর্তৃপক্ষের একথা বলা সত্বেও সে রাত্রে ছাঁড়য়া 
দেওয়ার নির্দেশে আসে নাই, তাহারা অনেকক্ষণ পযন্ত সেখানে বাঁসয়া 
থাঁকল। ১৫ই জনন এক প্রকাণ্ড জনতা ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। জেলে 
এতদিন থাকবার পর সেখান হইতে বাঁহর হইবার সময় মনে কত ভাবনা 
চিন্তা উপাস্থত হইল। যোঁদন জেলে গিয়াছিলাম সেই দিন হইতে 
সাধারণ কয়েদীদের আমাদের সঙ্গে, না জান কেন, ভালবাসার সম্পক 
দাঁড়াইয়াছিল- আমাদের উপর তাহাদের খুব 'বশবাস হইয়া গিয়াছল। 

তাহারা আমাদের জেলের কর্তৃপক্ষের চেয়েও বড় মনে কাঁরত। কোনও 
কম্ট হইলে হাজার পাহারা সত্তেও কোনও না কোনও প্রকারে আমার কাছে 
আঁসয়া পেশছিত। আমাদের কোনও আঁধকার নাই, একথা হাজার 
বললেও তাহারা মানিতে প্রস্তুত ছিল না। আম একথাও বালব যে 

কর্তৃপক্ষের আচরণও ভালই ছিল। এমাঁনতে তো জেলে কয়েদীদের সাঁহত 
ব্যবহার কঠোরতার- প্রেমের নয়; ভালবাসার নয় দণ্ড দেওয়ার সম্বন্ধ। 
কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা পুরাতন তাহারা বাঁলয়াই ফেলিত যে 
কর্তৃপক্ষের প্রকৃতির অনেকটা বদল হইয়াছল। দৈবর্ূুমে এ জেলের 
কর্তৃপক্ষের মধ্যেও আঁধকাংশ সংপ্রকৃতির 'ছিলেন। যাহারা সমস্ত প্রদেশে 
নিজেদের বাহাদুরির জন্য বদনাম িনিয়াছিল তাঁহারা তাহাদের মধ্যে ছিলেন 
না। এইরূপে, যাঁদও সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধ 

ঘাকার প্রয়োজন ছিল না তাহা হইলেও এক অদ্ভুত সম্পর্ক দাঁড়াইয়া গেল। 
আমাদের ম্যান্তির খবর পাইয়া না জান তাহাদের মনে আনন্দ হইল না কম্ট 

হইল। আমি এইটুকু বালতে পাঁর যে অনেকের আশা অবশ্যই হইয়াছিল 
যে তাহারাও কয়েকাদন মধ্যেই মাস্তি পাইবে । আমরা এই ধরনের আশা 

 তাহাঁদগকে কোনও প্রকারেই দেওয়াই নাই। কিন্তু আম বলিতে পাঁর 

যে তাহাদের মধ্যে অনেকে আমাদের মাীন্তর পর 'নিরাশ হইয়া থাকিবে। 

জেল হইতে বাহির হইয়াই আমাকে বোম্বাই যাইতে হয়; কারণ সেখানে 

ওয়ার্কং কমিটির আঁধবেশন হইল, যাহাতে ওয়াভেল-পাঁরকম্পনা ছিল 

ধবচার্য 'বিষয়। বোম্বাইতে কথা হইল আঁতি সামান্যই, সিমলা হইতে 

মহাতআ্মাজী ও সভাপাঁত মৌলানা আজাদের ডাক আমিল। তাঁহাদের সেখানে 

যাইতে হইল। আম পাটনায় ফিরিয়া আসলাম। কিন্তু সেখানে দুই 
চার দন থাকতে পারলাম না; কারণ সিমলা হইতে আমার ডাক আঁসিল- 
সেখানে ওয়া্কং কাঁমাঁটর আঁধবেশন হইবে৷ 1সমলায় প্রায় দই সপ্তাহ 
থাকতে হইল। লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে আমাদের দিক হইতে কখনও 



৭5৬৪ 

মৌলানা, কখনও পণ্ডিত জওহরলাল আর কখনও মহাত্মা গান্ধীর আলোচনা 
হইত। মুসালম লাগের দিক হইতে মিঃ 'জন্না ও তাঁহার সঙ্গী, 
ভাইসরয়ের সঙ্গে কথাবাতাঁ চালাইতেন। কিন্তু প্রধান কাজ তো ছিল 
সেখানে এক কনফারেন্সের, যেখানে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের 
সভাপাঁতিদের ছাড়া 'বাভন্ন প্রদেশের প্রধান মল্লীদের ডাকা হইয়াছিল। 
যেখানে মন্পিসভা ভাঙ্গয়া গিয়াছিল_যেমন সেই সকল প্রদেশে যেখানে 
কংগ্রেস মাল্তিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল- সেখানকার ভাঁঙ্গয়া যাওয়ার সময় যাঁহারা 
প্রধানমন্মী ছিলেন তাঁহাদের ডাকা হইয়াছিল । 

পাঁরকজ্পনা লইয়া অন্যান্য কথা আলোচনা করা হইল। বোঝা গেল 
যে ভাইসরয়ের কার্যকরী সাঁমাতকে এক প্রকার রাষ্ট্রীয় সরকারের রূপ 
দেওয়া হইবে। কংগ্রেসের দিক হইতে আমরা পাঁরকল্পনাট একরকম 
মাঁনয়া লইলাম। কংগ্রেসের দিক হইতে নাম দেওয়ার জন্য নিমল্নণ 
আঁসল। কনফারেন্সে ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭াঁট প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী 
ছিলেন কংগ্রেসদলভুন্ত। বাঁক ৪ির মধ্যে তিনাটর দিক হইতে লীগদল- 
ভুন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন আসামের । আসাম 
কংগ্রেসের দল সাঁরয়া যাওয়ার পর মীল্তরসভায় হেরফের হইল । সেখানে 
তখন যাঁদও লীগের মন্ত্রিসভা ছিল না, তথাপি প্রধানমন্ত্রী স্যর সাদনল্লা 
ছিলেন লীগের দলভুত্ত। চতুর্থ প্রদেশ পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার খাঁজর 
হায়াং খাঁ লগের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া পৃথক হইয়া যান। পাঁরকল্পনার 
একটা শর্ত ছল এই যে, ভাইসরয়ের কাউনাঁসলে হিন্দু ও মুসলমানের 
সংখ্যা সমান থাঁকবে- এ ছাড়া অন্য লোকও কিছ থাকবে, তাহাদের মধ্যে 
হারজনদের প্রাতাঁনীধও থাঁকবে। একদিক হইতে পাঁরিকজ্পনা হ'রজনদের 
প্রাতীনাধ হিন্দ প্রাতিনাধ হইতে স্বতন্ত্র বাঁলয়া স্বীকার কারল, এবং 
হিন্দ ও মুসলমানদের প্রাতানাধদের যে সমতা দেওয়া হইয়াছিল তাহা 
অ-হারিজন অর্থাৎ সবর্ণ হিন্দুদের সম্বন্ধেই ছিল। 

এ পর্যন্ত যুদ্ধ চাঁলতোছিল। দেশের অবস্থা ছু ভাল ছিল না। 
আমরা ভাবিলাম, এই পাঁরকজ্পনা স্বীকার করিয়া হয়তো আমরা এ 
অবস্থার কিছুটা উন্নাত কাঁরতে পাঁরব। আমরা এই কথা বালাম যে 
কাউন্সিল, ভাইসরয় ও প্রধান সেনাপাঁত ছাড়া, ১৫ জন লোক লইয়া 
গঠিত হইবে, তাহাদের মধ্যে ৫ জন সবর্ণ হিন্দ, & জন মুসলমান, ২ জন 
হারজন আর ৩ জন শিখ, খীম্টান, পারসা ইত্যাদ জাতির প্রাতানধি হইকে। 
আমরা ১৫ জনের নামও 'দিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে অন্য নাম ছাড়া ৫ জন 
মুসলমানের নামও দিয়াছলাম। ইহাদের মধ্যে তিনজন মুসলিম লীগের 
লোক ছাড়া একজন কংগ্রেসী মুসলমান ও লীগের বাহিরে অন্য একজন 
মুসলমানের নাম ছিল। ইহাও বলা হইয়াছিল যে লীগ যাঁদ তাহার দক 
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হইতে অন্য নাম দতে চায় তবে তাহা দিতে পারে, তাহাতে আমাদের 
আপাঁত্ত হইবে না। 'মঃ জিন্না এই দাবি পেশ করিলেন যে মুসলমানদের 
সকল প্রতিনিধিদের নাম 1দবার অধিকার লীগেরই থাকবে, অন্য কোনও 
মুসলমানের সে আঁধকার থাকা তাঁন পছন্দ কাঁরবেন না! লর্ড ওয়াভেলকে 
এই বাধার সম্ম:খে দাঁড়াইতে হইল। তানি কংগ্রেসী মুসলমানদের অবশ্য 
ছাঁড়তে পারতেন, 'কন্তু স্যর খাঁজর হায়াৎ খাঁ সাহেবের দলকে নয়। 
তিনি ব্দাঝয়াছলেন যে স্যর 1খাঁজর হায়াং ও তাঁহার পূর্বে এ দলের 
নেতা স্যর সেকন্দর হায়াৎ খাঁ যুদ্ধে অনেক সাহাষ্য করিয়াছলেন, তাই 
তাঁহাদের বাদ দিলে পাঞ্জাবের মুসলমানদের গভরননমেন্টের বিরোধী করিয়া 
দেওয়া হইবে। আমরা তো ইহা বুঝিতে পার নাই যে ভাইসরয় কাহাদের 
রাখতে চান, কিন্তু আমরা বুঝিয়াছলাম যে কংগ্রেস ও লীগের দিক 
হইতে তাহাদেরই লওয়া হইবে যাহাদের নাম এ দুই প্রাতষ্ঠান হইতে 
দেওয়া হইবে, অন্যগ্দীলতে কিছ পাঁরকর্তন হয় যাঁদ তো হউক। এরূপ 
অনুমান করা হইতেছিল যে তান মুসলমানদের চারটি নাম লীগের আর 
একটি পাঞ্জাবের ইউনিয়ানষ্ট পার্ট হইতে লইতে চাহয়াছিলেন। কিন্তু 
মিঃ জিন্না তাহাতে রাজ হইলেন না। কনফারেন্স ভাঁঞঙ্গয়া গেল। 

কনফারেন্স ভাঞ্গয়া গেলে মিঃ জিন্না এক বিবৃতি দিলেন, তাহাতে 
তান লীগের দাঁব ব্যাখ্যা কারলেন। সেই সব কারণও বাঁললেন যে জন্য 
লীগকে পারকজ্পনা অগ্রাহ্য কারতে হইল। প্রধান কারণ ইহাই ছিল যে 
একমান্র লীগই মুসলমানদের প্রাতানাঁধ প্রতিষ্ঠান, আর তাহারই মুসলমান 
মেম্বরদের নামের তাঁলকা দেওয়ার পূরা আঁধকার থাকা চাই-যেহেতু 
লর্ড ওয়াভেল এই কথা স্বীকার করেন না তাই পাঁরকম্পনা গ্রহণ কাঁরতে 
পারা যায় না। "দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি এই বালয়াছলেন যে এ 
প্রদ্তাবানূযায়শ ১৫ জন বেসরকারি লোকের মধ্যে কাউীন্সিলে শন্ধ পাঁচ- 

জনই মুসলমান হইবে, তাহার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের হিন্দ; থাকিবে, আর 
অন্যান্য অজ্প সংখ্যক জাতদের যে গ্রাঁতানীধ হইবে তাহারা সর্বদা হিন্দুদের 

পক্ষেই থাকবে, কারণ অন্যান্য জাতির চিন্তা ও মনোভাব কংগ্রেসেরই 

অনযায়ী- এইভাবে কাউন্সিলে মুসলমান কেবল এক-তৃতীয়াংশভাবে 

অল্প সংখ্যক থাকিবে, একথা লীগ গ্রহণ কাঁরতে পারে না। ইহার মধ্যে 

গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল দুইটি। এক তো এই যে আজ পর্যস্ত সকল 

সংখ্যালঘু জাতির রক্ষার ভার 'িঃ জিন্না সর্বদা নিজের উপর রাখিতেন__ 
বাতেন যে কংগ্রেস শুধ; সবর্ণ হিন্দ:দের প্রাতানাধ, বাকি সকলের রক্ষা 
লশগই কাঁরতে পারে এবং করেও। একথা বাঁলবার কোনও কারণ ছিল না; 

কারণ বার বার সংখ্যালাঘষ্ঠ জাঁতগৃলি নিজেদের প্রাতষ্ঠানে লীগ এবং 
ভারত 'বিভাগ তথা পাকিস্তান প্রাতষ্ঠার স্পষ্ট কথায় বিরোধ কাঁরয়াছিল 
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এবং কংগ্রেসের প্রতি নিজেদের সহানদ্ভাতর কথা বাঁলয়াছিল। কিন্তু 
তিনি এই ধরনের কথা বলিয়া চলিতেছিলেন। এই সংখ্যালঘুদের মধ্যে 
তিনি হরিজনদেরও গণনা করিতেন, আর 'ননজেকে তাহাদের সমর্থক বাঁলয়া 
পাঁরচয় দিতেন। এখন, যখন কাউন্সিলে সবর্ণ 'হন্দঃদের সংখ্যা শুধু 
এক-তৃতীয়াংশ, মুসলমানদেরও এক-তৃতীয়াংশ, আর অবাশিন্ট এক- 
তৃতীয়াংশের মধ্যে দুইজন হারজন ও অন্য অল্পসংখ্যক জাতি, প্রাতিনাধ 
রাখবার কথা হইল তখন সব চক্রান্ত ফাঁসয়া গেল! তিনি পাঁরন্কার 
বালয়া দিলেন ঘে অন্য সকলে কংগ্রেসের সঙ্গে আছে ও থাকিবে, তান 

মধ্যেও কেবল সেই সব মুসলমানের উপর যাহাদের নাম লীগ অর্থাৎ ?তাঁন 
জে পাঠাইয়াছেন। "দ্বিতীয় কথাও স্পস্ট হইয়া গেল এই যে, তান 
একথায় রাজী নন যে কাডীন্সিলে 'হন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংখ্যাগত 
সমতা থাকে । তিনি চাঁহতোছলেন যে একাঁদকে শুধু মুসলমান আর 
অন্য দিকে শুধু বহুসংখ্যক সবর্ণ হিন্দু_হরিজন ও অন্যান্য সব সংখ্যা- 
লঘু জাতি-থাক, আর এ সকল জাতির সঙ্গে মুসলমানের সংখ্যার সমতা 
যেন থাকে! ইহার সঙ্গে একথাও স্পম্ট ছিল যে মুসলমান অর্থে সব 
মুসলমান নয়, শুধু সেই মুসলমান যে লীগে যোগ দিয়াছে ! 

লীগের মুসলমানদের তখন এমনই অবস্থা যে তাহাদের সংখ্যা যেখানে 
বোশ সেই দুই প্রদেশে_ পাঞ্জাব ও বাংলায়, লীগের মন্ত্রিসভা ভাঁঙ্গয়া 

গিয়াছে। পাঞ্জাবে লীগ হইতে পৃথক হইয়া, মিঃ 'জিন্নার সাঁহত ঝগড়া 
কাঁরয়া, স্যর 1খাঁজর হায়াৎ পৃথক মাঁল্দসভা গঠন কাঁরয়াছলেন-_-তাহাও 
তখন, যখন ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী স্যর 'সকন্দর হায়াৎ খাঁর পুত্র সার 
শোৌকত হায়াৎ খাঁ লীগে যোগ দিয়াছিলেন আর স্যর খিজিরের প্রাণপণে 
ারোধতা কাঁরতেছিলেন। বাংলার মান্সভা পরাজিত হইয়া ভাঙ্গয়া 
গিয়াছিল। যাঁদ তখন বিপক্ষ দলকে সুযোগ দেওয়া হইত, যেমন ন্যায় ও 
বিধানসম্মত 'নিয়মমত দেওয়া আবশ্যক ছল, তবে সেখানে লীগাঁবরোধী 
মাল্পসভা গাঠত হইয়া যাইত। শকন্তু গভর্নর তখনকার নীতি অনুসারে 
লীগকে অখুশশ কাঁরতে চান নাই-_ লীগের মাল্পসভা অচল হইলে, বার 
বার বলা সর্তেও, অন্য কোনও মন্ত্রিসভা গঠন করিবার সুযোগ কাহাকেও 
না দিয়া, ৯৩ দফা অনুসারে নিজের হাতে আধিকার গ্রহণ কারলেন। 
সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মনল্ল্িসভা সাঁরয়া গেলে কয়েক দিন পরেই 
লীগের মল্লিসভা গঠিত হইল, 'কন্তু তাহার নিজের কার্ষকলাপে এত 
অখ্যাত. রটিয়া গেল যে আমাদের কারামান্তর কয়েক দিন পূবেই 
কংগ্রেসের সভ্যেরা বিধানসভায় যোগ 'দিয়া তাহা ভাঁঞ্গিয়া ফেলিল, তাহা 
হইতে সেখানে কংগ্রেস মাল্লিসভা স্থায়ী হইয়া গেল। এক সিন্ধু প্রদেশেই 
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লীগের মন্নিসভা কাজ করিয়া যাইতোছিল। যাঁদও সেখানেও জাতখয়তা- 
বাদ মুসলমানদের নেতা আল্লাবক্সকে প্রধানমন্ত্রী পদ হইতে হটানো 

ব্যাপারে গভর্নরের কোনও হাতই ছিল না। কারণ সেজন্য গ্রভন'রকে 
অনেক পাঁরমাণে বিধানীবরোধী কাজও কাঁরতে হইয়াছিল, এবং পরে 
আল্লাবক্সকে হত্যাও করা হইয়াছিল! 

এই তো গেল মুসলমান যেখানে সংখ্যাগারষ্ঠ সেই সব প্রদেশের 
অবস্থা । তাঁহারা পাকিস্তানের সঙ্গে আসামকেও জাড়িয়া দিতে চাঁহিতে- 
ছিলেন। কিন্তু সেখানে মুসলমানের সংখ্যা ই অপেক্ষা বৌশ নয়। কংগ্রেসী 
মন্রিসভা দুর হইলে কয়েক দন পরে সেখানেও লীগের সরদার স্যর সাদুল্লা 
মন্ত্রিসভা গঠন কাঁরয়াছলেন; 1কন্তু সে-মান্ত্রসভার এমন বদনাম হইয়াছল 
যে সে তাহার আন্তম শ্বাস গাঁণতোছিল। এ অবস্থায় এমন দাঁব করা যে 
লীগই শদধ্ত মুসলমানদের প্রাতনাঁধ সংস্থা আর তাহারই মনোনীত 
লোক কাডীন্সলে লওয়া যাইতে পারে এবং তাহাদের সংখ্যাও এমন 
হওয়া চাই যে তাহারা একাই সবর্ণ হিন্দ ও হারজন এবং অন্য সমস্ত 
লঘু জাতির প্রাতনাধদের নিজেদের সংখ্যায় শন্তিমান হইয়া বিরোধিতা 
কারতে পারে ইহা শুধু মুসলীম লীগ ও মিঃ জন্নার পক্ষেই সম্ভব ছিল! 
এই দাবর উপর সমলা কনফারেন্সকে ব্যর্থ ঘোষণা কারয়া ভাঁঙ্গয়া 
দেওয়া 'ব্রাটশ গভর্নমেণ্টের পক্ষেই সম্ভব ছিল! মনে রাখতে হইবে যে 
তখনও যুদ্ধ চলিতেছিল এবং ইংলন্ডে প্রধানমন্ত্রীর পদে 'ছলেন 'মঃ 
চাঁ্চল ও ভারতমন্ীর পদে মিঃ এমেরি! 

ীসমলা কনফারেন্সের 'ীবষয়ে আরও দুই-একটা কথা বলা 
আবশ্যক মনে হইতেছে। উপরে ব্লা হইয়াছে যে কংগ্রেসের ওয়ার্কৎ 
কমাট তাহার দিক হইতে কাউন্সিলের জন্য নামও দিয়া 'দিয়াছল। 
তাহার মধ্যে শ্রীভূলাভাই দেশাইয়ের নাম ছিল না। তান তখনও পর্যন্ত 
কেন্দ্রীয় বিধানসভায় কংগ্রেসী দলের নেতা ছিলেন। তান সেই পদে 

কাজও খুব ভাল করিয়াছিলেন। বারদৌলা সত্যাগ্রহের সময় হইতে যখন 
তিনি খোলাখুিভাবে কংগ্রেসে আসিলেন তখন হইতে যখন যখন সুযোগ 

হইয়াছল তখন +তাঁন জেলে যাইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। টাকা পয়সা 

দনাও বরাবর সাহায্য করিয়া আসতেছিলেন। তাঁহার যোগ্যতা ও ত্যাগের 

জন্য তান বরাবর ওয়ার্কং কাঁমাটরও সভ্য ছিলেন। কংগ্রেসের দিক 

হইতে তাঁহাকে না নেওয়া, তাঁহার পক্ষে বড়ই দুঃখের কারণ হইল। যদিও 

নাম প্রকাশিত করা হয় নাই তথাঁপ তাঁহার নাম যে দেওয়া হয় নাই সে কথা 
অনেকেই জানিতে পারিয়াছিল। অন্যদেরও, বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় সভার 

সভ্যদের, এই ব্যাপারে বড়ই বিরান্ত হইয়াছিল। তাঁহার নাম না দেওয়ার 
কারণ এখানে লেখার প্রয়োজন নাই, উচিতও নয়। আম এই ক্যাপারে 
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সন্তুষ্ট ছিলাম না, দুঃখিত ছিলাম। কিন্তু অন্য কোনও পথ দোঁখতে 
পাই নাই। শ্রীভূলাভাইয়ের আমার প্রাত ঘথেষ্ট ভালবাসা ছিল। আমার 
উপর তাঁহার 'ব*বাসও ছিল, সে কথা 'তাঁন বন্ধূদের নিকটও' বাঁলয়া- 
ছিলেন। িছীদন পরে তাঁহার সহিত আমার বোম্বাইয়ে দেখা হয়, তখন 
তিনি যে রোগে তাঁহার মৃত্যু হয় তাহাতে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁহার দুঃখ 
তান অত্যন্ত করুণভাবে আমাকে জানাইলেন। এখানে বাঁলয়া দেওয়া 
ঠিক হইবে যে ইহার অল্প দন পরেই, যখন আজাদ-হন্দ-ফৌজের মেজর 
জেনারেল শাহ নওয়াজ ও তাঁহার সংগীদের বিরৃদ্ধে দিল্লীতে লালকেল্লায় 

মকদ্দমায় দাঁড়াইতে অনুরোধ করা হয়, তখন তিনি খুশি হইয়া এই কাঁঠন 
কাজ নিজের হাতে লইলেন- যাঁদও তাঁহার স্বাস্থ্য তখন এমন কিছু ভাল 
ছিল না। এই মকদ্দমায় কঠোর পাঁরশ্রম এক দিক "দয়া তাঁহার মৃত্যুর 
কারণ হইয়াছিল; কারণ সে মকদ্দমার কাজ কোনও প্রকারে শেষ করিয়া 
অসুস্থ হইয়া পাঁড়লেন, আর বিছানা হইতে উঠিতে পারিলেন না। 
মকদ্দমায় তাঁহার প্রথর যোগ্যতা ও অদ্ভূত শান্তর পারিচয় পাওয়া গেল। 
তাঁহার তর্যযন্ত বড় কড় মকদ্দমার বড় বড় উাকলের য্ান্ততর্কের সমপর্যাঁয়ে 
গণ্য হইবে। বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভুলাভাইয়ের একটা বিষয়ে সন্তোষ 
হইয়াছিল-_তাঁহার সমস্ত মক্কেল খালাস পাইল। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের 
এক বিভূতি চলিয়া গেল। তাঁহার স্থান লইবার মত অন্য কাহাকে 
এখন আর দোঁখতে পাই না। তাঁহার শেষ দিন আমার সর্বদা স্মরণ 
থাঁকবে_বিশেষ কিয়া সেই করুণাপূর্ণ ভাবনা যে এতখান সেবা কারবার 
পরও ওয়াং কামাঁট তাঁহাকে কাউীন্সিলের উপয্স্ত মনে করিলেন না। 
তাঁহার মনে পদের জন্য কোনও লোভ ছিল না। কংগ্রেসে না আপিলে 
তানি অনায়াসেই উহা পূর্বে পাইতে পারিতেন। তাঁহার দুঃখ এইজন্য 
যে আমরা তাঁহাকে অযোগ্য মনে করিলাম! 

অন্য যে কথার উল্লেখ করিতে চাই তাহা হইল আমার নিজের কথা। 
ওয়ার্কং কাঁমাটর সম্মুখে যখন নাম বাছিবার প্রশন উঠিল তখন অন্য 
সকলের নামের সঙ্গে আমার নামও ছিল। আমি এজন্য মোটেই প্রস্তুত 
ছিলাম না। একে তো আমার স্বাস্থ্য এরুপ ছিল না যে বোশ পারশ্রম 
কাঁরতে পাঁরি। তাহার উপর আবার এ প্রকার কাজে আমার মোটেই 
আভজ্ঞতা ছিল না। এইরূপ কঠিন সময়ে এই ভার লওয়া ঠিক মনে 
হইল না। তৃতীয়তঃ, আমি বুঝিয়াছিলাম যে বাঁহরে থাকিয়া যেমন আমি 
এই পর্যন্ত কাজ করিয়া আঁসিয়াছি তেমনভাবেই কাজ কারয়া যাওয়া আমার 
প্রকীতির অনুকূল হইবে। চতুর্থতঃ, মনের মধ্যে কিছু নোতিক সঙ্কোচও 
হইতোছিল। আমার অস্মীবধার কথা পূজনীয় বাপুজীর কাছে একাকি 
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গিয়া বীলিলাম। তান মত দলেন যে আমার গ্রহণ করাই উচিত। ইহার 
পর আমার আর 'কছু বাঁলবার থাকল না। কিন্তু মনের মধ্যে পূর্ণ 
শান্তি পাইলাম না। এজন্য সমলায় ঘখন কথাবার্তা শেষ হইয়া গেল 
তখন আমার এমনই মনে হইল যে আমার মাথা হইতেও একটা বোঝা 
নামিয়া গেল-দেশাহত সাধনের দৃষ্টিতে যাঁদও তাহা ভাগঙ্গয়া যাওয়া 
ভাল মনে হয় নাই তথাঁপ ব্যান্তগত বিচারে ভালই হইয়াছে মনে হইল। 

পশীড়ত রাজবন্দীদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ 

সমলা হইতে 'দিল্লী আসলাম। সেখানে অসংস্থ হইয়া পাঁড়লাম। শরীর 
বোম্বাই ঘাওয়ার কিছুটা পরেই খারাপ হইয়াছল, তাই বোম্বাই হইতে 
তাড়াতাঁড় পাটনায় আঁসিয়াছলাম, কিন্তু পাটনাতেও থাকিতে পারিলাম 
না, সেখান হইতে সিমলা যাইতে হইল। সমলাতে কোন প্রকারে কাজ 
শেষ কারলাম। ডান্তার বধানচন্দ্র রায় সেই সময় সিমলায় গিয়াছিলেন, 
তান পরামর্শ দিলেন যে কোন শুকনো জায়গায় কয়েকাদনের জন্য 
চালয়া গেলে ভাল হয়। আম এই ভাবয়া 'দল্লশ থাঁকয়া গেলাম যে 
সেখান হইতে পলানী গিয়া কয়েকাঁদন 'বশ্রাম কারব। ক্তু দিল্লীতে বোশ 
অসংস্থ হওয়ায় প্রায় দুই সপ্তাহ থাকতে হইল । সেখান হইতে পয়লা কি 
দোসরা আগম্ট িলানী গেলাম। সেখানে এক মাসের কিছু বোশ 
থাকিলাম। িলানীতে বিড়লা-বন্ধঃদের দিক হইতে আমার থাঁকিবার 
সুব্যবস্থা ছিল। সেখানে আমার ভগ্নী ও মৃত্যুঞ্জয়ের মার সাঁহত খদব 
আরামে ছিলাম। আমাকে আরামে রাখবার চেষ্টা শ্রীহরিশন্দ্র খদব 
উৎসাহের সঙ্গে করিয়াছলেন। হাঁন ছিলেন 1বড়লা বন্ধ-দের ম্যানেজার। 

বড়লা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীশুকদেব পান্ডে এবং অন্যান্য অধ্যাপক 
ও আচার্যদের সঙ্গও খুব উপাদেয় হইয়াছিল। 

জেলে যে পৃস্তক 'িখিয়াছিলাম, তাহার এক ভাগ লেখা বাকি ছিল, 

একথা পূর্বে বলা হইয়াছে । গিলানীতে সে কাজ করা হইল। এখানে 
বড়লা কলেজের পুস্তকালয়ে পুস্তক সংগ্রহ ভাল। যে সব প.স্তকের 
প্রয়োজন ছিল তাহার প্রায় সবগ্ীলই এখানে পাইলাম। এইজন্য বাঁক 
অংশ সম্পূর্ণ কারতে সাবধা হইল। পারশ্রম অবশ্য কাঁরতে হইয়াছিল। 
কিন্তু কাজ হইয়া গেল। সেখান হইতে ওয়ার্কিং কাঁমাট ও 'নাঁখল 

ভারতয় কংগ্রেস কমিটির জন্য বোম্বাই যাইতে হইল । বোম্বাই-এর হাওয়া 

৪৯ 
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আমার পক্ষে এতটা ক্ষতিকর হইল যে আমার সেখানে পেশীছিতেই কাস ও 
হাঁপানি আরম্ভ হইল। শেষে ওয়াকিং কামাট বোম্বাইয়ে না হইয়া 
পুণাতে হইল। আমরা পুণা গেলাম। সেখানেও বরাবর বৃন্টি হইতে- 
ছিল তাই শরীর ভাল থাকিল না। ধোম্বাহয়ে নিখিল ভারতণয় কংগ্রেসের 
আঁধবেশনের পর পাটনায় 'ফাঁরয়া গেলাম বোম্বাহয়ে িভাইডেড্ ইপ্ডিয়া' 
বইখানি ছাপাইবার ও প্রকাশ কারবার ব্যবস্থা কয়া লইলাম মনে 
হইল দুই-তিন মাসের মধ্যে পুস্তকখান প্রকাশিত হইবে। 'সমলাতেই 
আমরা বুঝিয়াছিলাম যে প্রাদোশক ও কেন্দ্রীয় পারষদের নূতন গনবচিন 
শীঘ্ইই হইবে। আমি ভাবিয়াছলাম যে এ সব বনর্বাচনের 'পৃকেই 
পুস্তক প্রকাশিত হইলে ভাল। কেন্দ্রীয় পাঁরষদের 'নর্বচনের পূর্বে তো 

গিয়াছল। 

আমি যখন জেলে ছিলাম তখন তাহাদের জন্য িল্তা হইত যাহারা 
বিয়াল্লিশ সালের আন্দোলনের জন্য নানাপ্রকার কম্টে পাঁড়য়াছিল-_বিশেষ 
কারয়া তাহাদের সম্বন্ধেও চিন্তা হইত যাহাদের বিরুদ্ধে সঙ্গীন মকদ্দমা 
চাঁলিতেছিল এবং ফলে ফাঁস অথবা দীর্ঘকালের কারাদণ্ডের আদেশ 

হইয়াছিল। মকদ্দমার তদ্বির কাঁরতে খরচ হইতোঁছল আর যাহারা 
বাহরে ছিল তাহারা সাধ্যমত ইহার ব্যবস্থা করিত। বহু এমন লোক 
জেলে আঁসয়াছলেন যাঁহাদের জেল হওয়ায় পাঁরবারবর্গকে মহা কম্টে 
পাঁড়তে হইয়াছল। অনেকে তো আবার ছাড়া পাইবার সময় এমন স্বাস্থ্য 
নিয়া ফরিতেছিলেন যে বাহিরে গিয়াই চিকিৎসার আবশ্যক হইয়া পাঁড়ত। 
বাহরে আসিয়া যখন এই সব নানা ব্যাপার দেখিলাম, তখন আমার মনে 
হইতে লাগল যে ইহাদের সাহায্যের জন্য িছ_ টাকা উঠান দরকার। 
কিন্তু সিমলা আর বোম্বাইয়ের কথাবার্তা আর তাহার পর জের রোগ- 
ভোগ, এই সব কারণে বিশেষ কিছ? করিতে পার নাই। বোম্বাইয়ে বন্ধ 
বাম্ধবের সঙ্গে এই বিষয়ে কিছু আলাপ করিয়াছিলাম কিন্তু পাঁরাস্থাতি 
তখন উৎসাহজনক ছিল না। সেখানকার লোকে আগে বহন অর্থ দিয়া 
দেশের সাহায্য করিয়াছিল। এখন আলাদা করিয়া একট অণুলের জন্য 
টাকা তোলা মৃশাঁকল মনে হইল । যাঁদ সমগ্র দেশের জন্য বাঁলতে পারতাম 
তবে অন্য কথা হইত, কিন্তু এখন তো আম কেবল একটা প্রদেশের জন্যই 
বালতে পাঁরি। অন্য লোকের চিন্তা এাঁদকে এখনও যায় নাই। সেজন্য 
আম ভাবিলাম যে আগে আমার প্রদেশেই যাঁদ কিছু টাকা উঠাইতে 
পার তবে বোম্বাই কাঁলকাতার মত বড় বড় জায়গায় চেম্টা কাঁরব। 

আমি িলান'ঈতেই টাকা সংগ্রহ করিবার কাজ আরম্ভ করিলাম। 
কাজটা অনায়াসেই শুরু হইয়া গেল, বাললেই বোধ হয় বোশ ঠিক বলা 
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হয়। সেখানকার কলেজের অধ্যক্ষ এবং আর কয়েকজনের সঙ্গে কথায় 
কথায় এই কথা পাঁড়য়াছিলাম, আম কিছ চাহ নাই। 'কন্তু ১৯৪৫-এর 
৯ই আগস্ট কলেজে একাঁট সভা হইল, সেই সভায় ৯ই আগস্ট সম্বন্ধে 
আমাকে কিছু বলিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। & সভাতেই কলেজের অধ্যাপক- 
গণ ও ছান্রগণ পাঁড়িত রাজবন্দীদের জন্য এক হাজার টাকা তুলিয়া আমাকে 
দিলেন। 1পলানী হইতে রওয়ানা হইবার আগে আম শেখাবাটির কয়েক 
জায়গায় গেলাম সেখানকার লোকের আগ্রহে । িড়াবা, সূযগড়, ফতে 
রা 

আমার হাতে আঁসয়াছল। এইভাবে এখান হইতে আসবার আগেই 
আমার হাতে পনের-ষোল হাজার টাকা হইল। পাটনায় 'ফাঁরয়া আম সারা 
প্রদেশ সফর কারবার এক কাধব্রম প্রস্তুত কারলাম। কিন্তু তখনও ব্ষা 
শেষ হয় নাই। আমার স্বাস্থ্যও ঠিক ভাল ছিল না। সেজন্য ঠিক কাঁরলাম 
যে 'দিন-দশেক জিরাদেই গিয়া বিশ্রাম করিব এবং তারপর দশহরার দন 
হইতে সফরে বাহির হইব। জিরাদেই যাইবার সময় অনুভব করিলাম যে 
নি হি হন সনির রি মাএ 
হইল । 

টিটি রিরিরারের রানীন রান্হ নার হারান 
ছিলাম। সেখানে লোকের ভার ভীড় লাগিয়া গেল কারণ এ গাঁড়তে 
আম জিরাদেই যাইতোঁছ এই খবর পেশীছিয়া িয়াছল। আম বোঁশ 
[ছু না ভাবয়াই ভশড় দেখিয়া লোক-সমাবেশকে বাঁললাম, আম পীড়িত 
রাজবন্দীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ কাঁরতোছ, যাহার যাহা সাধ্য আমার ভাণ্ডারে 
দাও। পাটনা হইতেই 'জিলায় জিলায় খবর 'দিয়াছলাম যে আম এই বার 
অর্থ সংগ্রহে বাহির হইব। প্রত্যেক জিলার জন্য একটা বরাদ্দ ধরিয়া- 

ছিলাম যাহার কম সেই জলা হইতে লওয়া হইবে না। পহলেজাঘাটের 
কর্তৃপক্ষ ঠিক কাঁরয়াছিলেন এই সুযোগে কিছ টাকা উঠাইয়া লইবেন। 
এই 'জিলার জন্য নার্দন্ট বরাদ্দের মধ্যে তাঁহাদের দেয় অংশ সংগ্রহ কারবার 

জন্য চেষ্টা চাঁলতোঁছল, আর কিছু টাকা উঠানও হইয়াছিল। তাহা তো 

আমাকে উপহার দিলেন, তাছাড়া উপাস্থত জনতার ছোট ছোট দানেও বেশ 

বড় রকম টাকা উঠিল। আম দেখিলাম লোকের মনে বেশ উৎসাহ, ইহাকে 

কাজে লাগাইতে হইবে। এই ভাবিয়া প্রত্যেক স্টেশনেই আম টাকা তোলা 

শুরু কারয়া 'দলাম। আ'ম এইবার প্রায় তিন-চার বংসর পরে 'িরাদেই 

যাইতেছিলাম, কাজেই সেখানকার লোকেরা অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়া 

রাখিয়াছিল। উহারাও শুনিয়াছল যে আম 'নপীড়ত রাজবন্দীদের জন্য 

অর্থ সংগ্রহ কারতোছ, তাই কিছ টাকা তয় রাখিয়াছল। এইভাবে 
'জিরাদেই পেণাছিতে পেশীছিতে বড় রকম টাকার থাঁল পাইয়া গেলাম, 



৬ আত্মকথা 

ইহাতে আমার উৎসাহ বাঁড়য়া গেল, আম বাঁঝতে পারিলাম যে টাকা 
যথেম্টই পাওয়া যাইবে। 

জিরাদেই গেলাম তো বিশ্রাম করার জন্য, কিন্তু বিশেষ বিশ্রাম হইল 
না। দলে দলে লোক আসত, তাহাদের যাহা ক: হইয়াছে সব শুনাইত। 
এখানে থাঁকিতেই আম কাছাকাঁছ জায়গায় কয়েকজনের বাড়ীঘর 
দেঁখলাম। ১৯৪২ সনে সরকার কর্মচারিরা এগলি জবালাইয়া 1দয়াছল। 
আর তাহাদের পাঁরবারস্থ এমন লোকজনের সঙ্গে দেখা হইল যাহারা 
ষন্দকের গুঁলতে আহত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ছিলেন আমার 
পুরাতন বন্ধ নরেন্দ্রপুরের বাব কৃষ্ণকুমার 'সিংহজী যাহার ভ্রাতুষ্পুত্ 
পাটনা সেকেটারিয়েটের গুলিকাণ্ডে মারা যায়। সেই সব পোড়া পোড়া ঘর 
দৌখিয়া কড়ই দুঃখ পাইলাম আর অনুমান করিতে লাগলাম, 'তন বৎসর 
পূর্বে ঘখন এই ঘটনা ঘটে তখন ইহাদের কি অবস্থাই না হইয়াছিল। 
জিরাদেইয়েরও একজন লোক গুলি খাইয়া মারা যায়। উহার পাঁরধারের 
লোকদের সাহায্যের জন্য কিছ 'দিলাম। 'জিরাদেই বাঁসয়াই অর্থ সংগ্রহের 
কাজ চলিতে লাগিল। যাহারা দেখা কারতে আসত তাহাদের মধ্যে অনেকে 
আমার ফন্ডে টাকা দিত আর লোকের কম্টের কথা সাঁবদ্তারে শুনাইত। 
জিরাদেইয়ে আরেকটি কাজ হইল । জব্বলপুরের শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র 

১৯৪০-৪১ সনের ব্যান্তগত সত্যাগ্রহের সময় জেলে থাঁকিতেই 'কৃণায়ণ' 
িখিতে আরম্ভ করিয়াছলেন। একবার ওয়ার্ধা হইতে পাটনা ফিরিবার 
পথে ঘণ্টাকতক তাঁহার সঙ্গে কাটাইকার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তখন 
আমার আগ্রহে তিনি উহার কিছু অংশ আমাকে শুনাইয়াছলেন। আমার 
বড় ভাল লাগয়াছিল। ১৯৪২-৪৫-এর কারাবাসকালে তান উহা শেষ 
করিয়াছিলেন। আমি জেল হইতে ছাড়া পাইলে পর বোম্বাইয়ের নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কাঁমাটির আঁধবেশনের সময় বালয়াছিলেন যে 'দিনকয়েক 
আমার সঙ্গে থাঁকয়া উহা আমাকে শুনাইতে চান। আম তাঁহাকে 
জরাদেই ডাঁকয়া িলাম। তানি এবং তাঁহার ভাই দুইজনে আ'সলেন। 
পুস্তকের কিছু অংশ 'তাঁন আমাকে শুনাইলেন। আমাকে 'িয়া একটি 
ভূমিকা লিখাইবার তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া আমি এখানেই তাহা 'লীখয়া 
দিই। বইটি তুলসাদাসের রামায়ণের শৈলীতে দোহা আর চৌপদীতে লেখা । 

ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনী আর চরিন্রের কীর্তন করা হইয়াছে। শুনিয়া বড়ই 
আনন্দ পাইলাম । মিশ্রজীর সাধুসঙ্গে কয়টা দিন ভালই কাটিল। 

শজরাদেই হইতে আম সোজা সফরে বাহর হইলাম। প্রায় ছয়-সাত 
সপ্তাহ ধারয়া ঘোরাঘুরি কাঁরলাম। লোকের মধ্যে খুব উৎসাহ ছিল। ৪২ 
সনের পশড়নের বিন্দুমান্ত ফল দেখিলাম না। মনে হইল, রবারের বল 
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যেমন যত জোরে ফোলাও তত উপরে ওঠে তেমনই লোক-চিত্তও যত বোঁশ 

পাঁড়ন করা হইয়াছে ততই যেন তাহার তেজ বাঁড়য়া গিয়াছে। সভায় 
টাকার যেন বৃম্টি হইত। লোকে ফাণ্ডের জন্য আগে যাহা জমা কাঁরয়া 
রাখত তাহা ছাড়া সভায়ও বেশ ভার রকম টাকা পাওয়া যাইত। এই ভ্রমণ 
বেশ কষ্টকর ছিল, কেননা যাইতে হইত বহু রকম জায়গায়, আর সব 
জায়গায়ই ভাষণ দিতে হইত। অসুখ যাঁদও সারিয়া গিয়াছিল, তবু 
দূর্বলতা যথেষ্ট ছিল। বন্তৃতার সময় লোকের মনে উৎসাহ জাগানো 
ছাড়াও ভাবা নিবচিনের কথাও কিছু ছু বাঁলতে হইত এবং সঙ্গে সঙ্গো 
অর্থের জন্য আবেদন কাঁরতে হইত। 'না্দস্ট 'কোটার, অপেক্ষা কম 
কোন জিলাই দেয় নাই। অনেকেই 'কোটা' অপেক্ষা আধক দিয়াছিল। 
আমরা প্রথমে ঠিক করিয়াছিলাম নিজেদের প্রদেশ হইতে তিন লাখ টাকা 
উঠান হইবে। বোম্বাই, কালকাতার মত বড় বড় জায়গা হইতে দুই লাখ। 
কিন্তু এই প্রদেশের মধ্য হইতেই পাঁচ লাখের বোশ টাকা আসিয়া গেল। 
বাঁহরে চাহিবার আর দরকার থাঁকিল না। সফর তখনও শেষ হয় নাই, 
কন্তু আম ক্লাস্ত হইয়া পাঁড়লাম। তখনও দুই-তনাঁট জিলা বাঁক এমন 
সময় কাটিহার পেশীছয়া আমি কিন রোগে পাঁড়লাম। নিউমোনিয়ার মত 

হইল। সেইখানেই দিন কতক থাকতে হইল। পাটনা হইতে বড় ডান্তার 
আনান হইল। একটু ভাল হইলে পর স্পেশ্যাল ট্রেনে ওখান হইতে পাটনা 
আঁসলাম। কেননা & পথে গাঁড়র এমন বন্দোবস্ত ছিল যে-কোন কোন 
জায়গায় গাঁড়তে রান্রি কাটাইতে হইত, তাই ডান্তাররা আমাকে উহা হইতে 
বাঁচাইতে চাহিলেন। পাটনা পেশীছিয়াও অনেক দিন আম অসুস্থ 'ছিলাম। 

খুব ধীরে ধীরে ভাল হইতোঁছলাম। ইতিমধ্যে কাঁলকাতায় ওয়ার্কং 
কাঁমাঁটর বৈঠক হইবার কথা। আসার আগে যে প্রোগ্রাম করিয়াছলাম তাহাতে 

কথা ছিল শরীরে সাহলে আমি সফর শেষ কারয়া কাঁলকাতা পেশীছিব। কিন্ত 

রোগে পাঁড়য়া আমার না হইল সফর শেষ করা, না হইল কলিকাতা যাওয়া। 
যে জেলাগযালি বাদ পাঁড়য়াছিল, কয়েক মাস পরে সেই সব জায়গায় আমি 
গয়াছিলাম কিন্তু তখনকার মত আর হইল না। তখন লোকের মনে 
অদ্ভূত উৎসাহ আর প্রাণশান্তি দেখিয়াছিলাম। 
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উপরে বলিয়াছি যে কেন্দ্রীয় এসেমূক্রির জন্য আগে নিবচিন হইল। উহা 
জানুয়ারি আন্দাজ শেষ হইল। ইহার পরে আসল প্রাদেশিক পাঁরষদের 
নিবচিন। কেন্দ্রীয় পরিষদের জন্য বহার হইতে যে কয়জন অ-মুসাঁলম 
দাঁড়াইয়াছিলেন সকলেই সহজে 'জাতিয়া 'গিয়াছলেন, আধিকাংশ্ আবার 
বিনা প্রতিদ্বন্দিতায়। এক জায়গায় প্রতিদ্বন্িতা হইয়াছিল, কিন্তু প্রীত- 
দ্বন্ধীর জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হইয়াছল। তবে মুসালম আসনে 
কংগ্রেসের পক্ষে যে সব প্রার্থাঁ দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারা হারিয়া গেলেন, 
সব আসনেই মুসালম লীগের জয় হইল। এই অবস্থা অবশ্য শুধু 
বিহারেই হয় নাই, সমগ্র দেশেই এই রকম হইয়াছিল। অ-মুসলিম আসনে 
কংগ্রেসের প্রার্থী আর মনসালম আসনে লাগের প্রার্থী নির্বচিত হইল। 

এখন প্রাদোশক 'নবচিনের আয়োজন হইতোছল। এখানেও ম.সাঁলম 
লীগের সঙ্গে প্রাতযোগতা। বিহারে কংগ্রেস তিনাট মুসলমান দলের 
সঙ্গে একত্র মালয়া লীগের বিরোধিতা কারতোঁছল। এই তন দল ছল, 
জমিয়ত উলেমা, জমিয়ত মোমিন, আর স্বতল্ল দল। ইহাদের মধ্যে স্বতল্ত 
দলের কোন নিজস্ব রূপ ছিল না, কিন্তু মোমিনদের সংগঠন খুব বিস্তৃত 
ছিল। প্রার্থী ঠিক করিতেই অনেক দের হইয়া গেল, একাধিক দলের 
সঙ্গে মিলিয়া চাঁলতে হইতোঁছিল। “ঠিক হইল যে কোন কোন জায়গায় 
কংগ্রেসী, কয়েক জায়গার জন্য জমিয়ত উলেমা, আর কোন কোন জায়গার 
জন্য মোমিন প্রার্থ দাঁড় করান হইবে। মোমিনদের বেশি জায়গায় দেওয়া 
হইল। খুব ধূমধামের সঙ্গে নির্বচন হইল। লীগের পক্ষ হইতে হরেক রকম 
জোর-জবরদাঁস্তও করা হইল। খরচও হইল প্রচূর। শেষ পর্যন্ত দেখা 
গেল, চল্লিশাঁটি আসনের মধ্যে ২৪টি লীগ নিয়া নিল, ৫টি মোমিনরা, আর 
কংগ্রেস পাইল মোটে একটি আসন! জমিয়ত উলেমার একজনও নির্বাচিত 
হন নাই। যে-সব জায়গায় শোনা 'গিয়াছিল সব ভোটারেরাই উলেমার 
দলকে সমর্থন করিবে, সেখানেও উলেমা দলের প্রার্থা হারিয়া গেল! 
কংগ্লেসের সব চেয়ে বেশি বাজিল প্রোফেসার আবদুল বারির পরাজয়ে। 
কংগ্রেসী প্রাথীদের মধ্যে ডাঃ সৈয়দ মামুদ 'জাতিয়াছলেন। 

অ-মুসাঁলম জায়গায় আর কোথাও বিশেষ বিরোধ হয় নাই, কেবল 
ছোটনাগপুরের রাঁচি আর 'সিংভূম জেলায় জোর দাঙ্গা হইয়াছিল। জাম- 
দারদের জায়গায় আমরা কোনও প্রাথীহি দাঁড় করাই নাই। ছোটনাগণপুরে 
আদিবাসীদের মধ্যে কিছাদন যাবং আঁদবাসাঁ মহাসভা নামে একটি সংস্থা 
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কাজ করিতোছিল ইহাদের কাজকর্মের এক প্রধান অঙ্গ ছিল, ছোটনাগ- 

প্রীজয়পাল সিংহ । তিনি ?নিজেই রাঁচ জিলার খ:ট অণ্চল হইতে দাঁড়াইয়া- 
ছিলেন। 'সংভূম, রাঁচ, সাঁওতাল পরগণা ইত্যাঁদ জায়গায়ও এই সভার 
পক্ষ হইতে প্রার্থাঁ দাঁড় করানো হইয়াছল। 'বধান অনুসারে কয়েকটি 
আসন আঁদবাসীদের জন্য সংরাক্ষত আছে। অন্যান্য অ-মূসালম আসনের 
জন্যও ইহাদের দাঁড়াইবার আঁধকার আছে। উহারা সংরক্ষিত আসনগুলি 
ছাড়াও কয়েকটি সাধারণ আসনের জন্য প্রার্থী দাঁড় করাইল। কংগ্রেসের 
দিক হইতেও তো সকল সাধারণ (নিবচিনে এবং আঁদবসীর জন্য সংরক্ষিত 
আসনের জন্য প্রার্থী দাঁড় করানো হইয়াছল। এই সব জায়গাতেই জোর 
বিরোধ হইল। নিবচিনের সময় সময় আম সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়া- 
ছিলাম। যেখানে যেখানে বিরোধ-বিবাদ বেশি হইবার সপ্তাবনা ছিল, সেই সব 
জায়গায় আমার যাইবার কথা হইল । কোথাও কোথাও আদবাসীদের আসন 
ছাড়া, মুঙ্গের আর শাহাবাদের কিছু জায়গাতে এবং শ্রামকদের জন্য 
সংরাঁক্ষিত স্থান হইতেও রোডিকেল ডেমোক্রেটিক পার্ট শ্রোএম্ এন্ রায়ের 
পার্ট) আর কমিডীনম্ট পার্টির পক্ষ হইতে প্রার্থৰ দাঁড় করানো হইয়াছিল । 

১৯৪২ সনের বিপ্লব আন্দোলনের সময় শ্রীএম্ এন্ রায় এবং তাঁহার 
দল কংগ্রেসের বড়ই 'নন্দা প্রচার করেন। কেবল এদেশেই নয়, বিদেশেও, 
বিশেষ করিয়া আমোরকায় তান এই আন্দোলনের নিন্দা করেন। তাহার 
লোকেরা গ্নিয়া কংগ্রেসের বিষয়ে অনেক ভূল ও মিথ্যা অভিযোগ করেন। 
সরকারকেও কংগ্রেসকে দাবাইয়া রাখতে এবং এই সংস্থাকে ভাঁঞ্গয়া চুরমার 

প্রয়োজন ছিল না, সরকার নিজে হইতেই সব কিছ; করিতোঁছলেন। তবে 
তাঁহার প্রচারের ফলে সরকারের পাড়নচত্র চালাইবার পক্ষে নিশ্চয়ই 'কছ? 
সুবিধা হইয়াছিল। আমরা জেলে থাঁকতেই কেন্দ্রীয় পারষদে এক প্রশ্নের 
উত্তরে সরকারপক্ষ হইতে বলা হয় যে এই দলকে সরকারের কাছ হইতে 
মাসে মাসে তের হাজার টাকার মত সাহায্য করা হইয়া থাকে। উহাদের 

দলের মধ্যেও এই বিষয় লইয়া পরস্পরে ঝগড়া হইল, আর এক দল এই 

সযোগে অপর দলকে লোকের চোখে নীচু কারিতে চাঁহল। আমরা 

বাঁহরে থাকতেই কিছ কিছু শৃনিতেছিলাম। দেখিতাম উহারা বেশ 
খরচপন্রও করে, কিন্তু গিশ্চিতভাবে কিছু বলিতে পারিতাম না। বিয়াল্লশ 

সনের আন্দোলনের সময় উহাদের নিজেদের মধ্যে িছন মতভেদ দেখা দিল। 

একদল আন্দোলনে যোগ দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু মিঃ এম্ এন্ রায় এবং 

চাঁহলেন। জেলে থাকতেই আমরা এই খবর জানিয়াছলাম; ইহাও 
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শবীনয়াছিলাম যে এই দল সরকারের পক্ষ হইয়া কাজ কাঁরতেছে। 
এসেমূক্রিতে তো গভর্নমেন্টই এই কথা ফাঁস কাঁরয়া দিয়াছল। ইহারা 

বাঁলয়া বেড়াইতেছিল যে, তাহাদের পার্টিই ীনজেদের দেশের প্রকৃত 
প্রাতনাধ আর দেশে বিদেশে কংগ্রেসের নিন্দা গাহিয়া বেড়াহতোছল। 

কাঁমউনিম্ট দলের অবস্থাও একট; বাঁচত্র ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার 
কিছুদিন আগে রুশ-জার্মনি চুত্তি হইয়া গিয়াছিল। যেই ঘুদ্ধ আরম্ভ 
হইল একদিকে জার্মনি পোল্যান্ডের উপর চড়াও হইল, অপর *দকে রাঁশয়া 
পোল্যান্ডের কিছ; ছু অংশ করায়ত্ত করিয়া নিল। এইভাবে দুইয়ের 
মধ্যে খুব আদর-আপ্যায়ন হইল। ভাক্ধতীয় কমিউনষ্ট দল, ' যাহারা 
প্রধানত রাশিয়ার ইঙ্গিতেই চলে, তাহারা গোড়ায় ইংরেজের বিরুদ্ধেই 
বলিতে ও 'লাখতে ব্যস্ত ছিল, সেই জন্য উহাদের সংস্থা বে-আইনী বাঁলয়া 
ঘোষিত হইল, এবং উহাদের দলের বাশস্ট ব্যান্তগণ ল:কাইয়া চলাফেরা 
কারতোছিল। যতদিন রাশয়া-জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ লাগে নাই, ততাঁদন 
ভারতীয় কমি্ীনষ্টগণ জামাঁনর সহায়তা আর ইংরেজের বিরোধিতা 
করিতেছিল। রাঁশয়া জার্মীনর মধ্যে যখন যুদ্ধ লাগিয়া গেল তখন 
উহারাও নিজেদের মত বদল কাঁরল। যেই 'ব্রটেন আর রাঁশয়া একজোট 
হইয়া জামানির সঙ্গে লড়াই সুর কাঁরল, তখন ইহারা বালতে আরম্ভ 
করিল যে, এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ, এবং সকলেরই এই যুদ্ধে ব্রিটেনকে সাহায্য 
করা উঁচত! এই অবস্থায় কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রাতি 'বরোধিতা 
আ'নবার্ধ হইয়া উঠিল। উহারা িরোধ আরম্ভও কাঁরল। এই কারণে 
কংগ্রেসীদের মনে, বিশেষত কংগ্রেসের ভিতরে সোস্যালিম্ট পার্টর মনে 
উপরোন্ত দুই দলের বিরদ্ধে প্রবল চিন্তার উদয় হইল। জেলের মধ্যেও 
ইহার খবর কিছ শকছ পেশীছিতোছিল, 'কন্তু বাহরে আসিয়া যখন 
পুরোপুরি খবর জানা গেল, তখন ভাবনা আরও বাঁড়য়া গেল। 

এই দুই পার্ট হইতেই কংগ্রেসের বিপক্ষে প্রার্থাঁ দাঁড় করান হইয়া- 

শছল। উহাদের জাতিবার তো কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তবে দ্বন্দের একটা 

সূত্র হইয়া রহিল। কোন কোন জায়গায় কমিউনিম্টদের সঙ্গে মারামারিও 
হইয়া গেল। আমার বড়ই আপসোস যে কংগ্রেসীরা ইহাদের প্রহারকে 

আঁহংসভাবে সহ্য কারতে পারল না, তাহারাও কামিউনিষ্টদের এক বড় 
নেতাকে জোর প্রহার করিয়া বাসল। আবহাওয়া খুব দূষিত হইয়া 

উঠিল। আমাদের আদর্শে জোর ধাক্কা লাঁগল। শেষ পধন্ত দুই 
দলের লোকই বেজায় হাঁরয়া গেল। 'িবহারের কোনও আসনেই উহাদের 
দলের কেহ নিবাঁচিত হইল না। কোন কোন আসনে তো জামানতের 
টাকাও বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। 

আঁদ খুন বিরোধও হিংসা হইতে মুন্ত ছিল না। আমার পাঁর- 
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ভ্রমণের সময় রাঁচ জেলার অনেক লোক আসিয়া আমাকে জানাইয়াছিল যে 
আঁদবাসী-সভার লোকে তাহাদের খুব মারিয়াছে। তাহারা সভায় দলে 
দলে জড় হইত আর কগ্রেসীদের মারপিট কাঁরিত। যে সব আঁদবাসীরা 
পতি সেই সব আঁদবাসীদের উপরই তাহাদের 
রাগ গিয়া পঁড়ত। এমন কতক লোককে তো তাহারা বেজায় মা'রয়াছিল, 
কয়েকজনকে আহত অবস্থায় অনেক দন হাসপাতালে থাকতে হইয়াছিল। 

খাটি অণ্চলে উহাদের ঝগড়া বেশ গুরুতর হইয়াছিল। আম গভর্ন- 
মেন্টকে এই বিষয় জানাই, কিন্তু স্থানীয় আঁফসারদের এমন মত ছিল যে 
সরকার আমার কথায় বিশেষ কান দেন নাই। এক জায়গায় পাঁচজন আঁদ- 
বাসকে মারিয়াই ফেলিয়াছিল। এই নির্বাচনের সময় মুসালম লীগ আর 
আঁদবাসীদের মধ্যে গাঁটছড়া বাঁধা হইয়াছিল। দুই দলে 'মালয়াই এই 
সব কাঁরতেছিল। আঁদবাসী-সভার লোকেরাও 'পাঁকস্তান জিন্দাবাদ রব 
তুলিয়াছিল। মুসলিম লীগ পরে এই পাঁচাট মৃত্যুর সংখ্যা বাড়াইয়া 
১০০/১৫০ বানাইয়া সব কিছুর জন্য কংগ্রেসকে দোষাঁ সাব্যস্ত কারিয়া- 
ছিল। এই বিষয়ে বোৌঁশ লেখা সঙ্গত নয়, কারণ এখনও মামলা চলিতেছে। 
তবে এই পর্যন্ত বালয়া রাখা উচিত যে কংগ্রেসীরা বরাবর এই আভযোগ 
অস্বীকার কাঁরয়াছে। 

নিবচনের ফলে দেখা গেল যে শ্রীজয়পাল 'সংহ নিজে পরাঁজত 
হইলেন কিন্তু তাঁহার দলের 'তিন ব্যন্ত ?নর্বাচিত হইলেন, দুইজন 'সংভূম 
জেলা হইতে, আর একজন রাঁচি জেলা হইতে । সাতটি সংরাক্ষত আসনের 
মধ্যে দুইটি তাঁহারা পাইলেন, একটি রাঁচিতে, একটি সিংভূমে আর সাধারণ 
আসনের মধ্যে একাঁট পাইলেন 'সংভূমে। পাঁচটি সংরক্ষিত আসন আর 
যে-ষে জায়গায় কংগ্রেস-প্রার্থা' দাঁড়াইয়াছিলেন, সব আসনই কংগ্রেসের 

হাতে আসল । খ্ঢীষ্টানদের জন্য সংরাক্ষত আসনেও এমন একজন 

নর্বাচিত হইলেন, যাহাকে কংগ্রেসের দলেরই বলা যায়, অথবা সাহায্য- 
কারীদের মধ্যে গণনা করা যায়। 

আম নিজে নিবচিন সংকান্ত সফরে বাহির হইয়াছলাম আর যেখানে 
যেখানে হওয়ার কথা হইয়াঁছল সর্কব্রই গেলাম। তবে শেষের তিন-চার 
দিন আর ঘুরতে পারলাম না। আমার শরীরটা আবার কিছ খারাপ 
হইয়া পাঁড়ল। তখন ব্াও খুব জোর নামিয়াছে। এই উপলক্ষে ম.্গের 
জেলায় যাইবার কথা, তাহা আর হইল না। পণীড়ত বন্দীদের জন্য অর্থ 
সংগ্রহের সময়ও মুঙ্গের যাওয়ার আগেই অসংস্থ হইয়া পড়ার ফলে 
মূঙ্গের যাওয়া হয় নাই। অনেক 'দন পর মুঙ্গের জেলার অন্য কতক- 
গল জায়গায় গিয়াছ, কিন্তু খাস মুঙ্গেরে আজ পর্যন্ত যাওয়া হয় 
নাই। আমার সফরের আর বিশেষ দরকার ছিল না, কেননা সাধারণ 
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লোকের মনে যথেম্ট উৎসাহ ছিল আর কংগ্রেসের জয় সুনিশ্চিত ছিল। 
তবু আর একবার কতকগ্াল জায়গায় ঘ্যারয়া আমার ভালই হইল। 

নিবচিনের পরে মাল্মিসভা গঠন করার কথা। যাঁদও কংগ্রেস মান্লিসভায় 
যাইবে কিনা তাহা তখনও ঠিক করা হয় নাই, তবে যুদ্ধ তো এখন শেষ 
হইয়াছে, আর কংগ্রেস মীল্পিসভা ছাঁড়য়াছিল যণ্ধের জন্যই। দেশের তখন 
যে পরিস্থিতি তাহাতে দেশবাসী সকলেরই ইচ্ছা যে কংগ্রেস মাল্লিসভায় 
যায়। কংগ্রেসের ভিতরে, বাহিরে সর্বন্ই সকলে ধরিয়া লইয়াছিল যে 
কংগ্রেস মন্িত্ব গ্রহণ করিবে, আর হইলও তাহাই। সীমান্তপ্রদেশ, যু্ত- 
প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, আসাম, উীঁড়ষ্যা, মাদ্রাজ আর বোম্বাইয়ে তো 
কংগ্রেসেরই সংখ্যাধক্য-এই সব জায়গায় কংগ্রেসী মাল্লিসভা। হইবে, 
তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। পাঞ্জাবে কোন একাটি দলের সংখ্যাধিক্য 
হয় নাই, কিন্তু লীগের অনেক সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সেখানে 
কংগ্রেসী, শিখদল আর ইউীনিয়নিম্ট পার্টি তিন মিলিলে লীগের অপেক্ষা 
সংখ্যায় বোশ হয়। এজন্য এই তিন দলের সাম্মলিত দল গাঁঠত হইল 
আর ইহারাই মান্নিসভা গঠন কারিলেন, লীগ দল নয়। সিষ্কদেশে লীগ 
আর অন্যদলগুলির প্রায় সমান সমান লোক নির্বাচিত যাঁদ বা 

ইংরেজ সদস্য তিনজন লীগের সঙ্গে যোগ দেয়, তব; এ মিলিত দল দুই- 
এক সংখ্যায় ভার হইবে। তথাপি 'সিন্ধর গভর্নর লীগকেই মাল্মিসভা 
গ্রঠন করিতে আহ্বান করিলেন। সেখানে লীগ মল্নিসভা গঠিত হইল, 
কন্ছু এখনও শোনা যায় উহাদের দলে ভোটাধিক্য নাই। কেবল বাংলা- 
দেশেই ইউরোপয়ানদের সঙ্গে মালয়া লীগের দল ভারি হয়। সেখানেও 
লীগ মাল্মুসভা গাঁঠত হইল। বাকি সব জায়গায়ই কাগ্রেসী মন্মিসভা 
হইল। বিহারে প্রথমে পুরাতন চারজন মন্্ীই নিষূত্ত হইলেন। শ্রীজগলাল 
চৌধুরী দশ বংসরের কারাদণ্ড ভোগ কারতেছিলেন, সেজন্য নির্বাচনে 

দাঁড়াইতে পারেন নাই। শ্রীবাব, অন্গগ্রহবাকু আর ডক্টর মামনুদ যত 
ইইয়াই উদ্হাকে জেল হইতে খালাস করিয়া আনিলেন আর চতুর্থ স্থানে 
ধিযুত্ত কারলেন। 'দন কয়েক পর আরও পাঁচজন মন্ী লওয়া হইল। 
এখন বিহারে নয়জন মল্লী কাজ করিতেছেন। 
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অনেক দিন হইতেই মহাত্বা গান্ধী গোসেবা সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যন্ত 
কারতেছিলেন। সবরমতাঁতে এবং সেবাণ্রাম আশ্রমেও গোশালা বরাবরই 
চালয়া আসিয়াছে । ওয়ার্ধর কাছে নলবাড়ীতে শেঠ যমুনালাল বাজাজের 
তত্বাবধানে শ্তরীরাধাকৃ বাজাজ কয়েক বংসর হইল গোশালা চালাইয়া 
আসিতেছেন। গান্ধীজীর মতানুসারে পারনেরকরজী গোসেবা সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতোছলেন, এবং সাক্রয় আভজ্ঞতা অর্জন কাঁরতে- 
ছিলেন। মৃত্যুর অল্প দিন পূর্বে শেঠ যমুনালাল বাজাজ গোসেবাকে 
তাঁহার জীবনের প্রধান কর্মক্ষেত্র কারয়া লইয়াছিলেন। তাই তান ওয়ারধাতে 
নলবাঁড়র গোশালাকে কেন্দ্র কাঁরয়া এক প্রতিষ্ঠান স্থাঁপত কাঁরয়া লইয়া- 
ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনার সময় সেখানে যে সম্মেলন হয় তাহাতে 

সুদূর স্থান হইতে বিশেষজ্ঞেরা আমন্নিত হইয়াছিলেন। আমিও সেই 
সম্মেলনে উপাস্থত ছিলাম। আমি সকল বিষয়েই কিছু কিছু পড়াশোনা 
কারয়াছলাম, 'ন্তু গোসেবার প্রাত বিশেষ দৃষ্টি দিই নাই। ইহার মহত 
ও উপযোগিতা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা ছু 
ছিল না। শ্রীবালুঞ্জকর-পারচাঁলত নলবাঁড়র চমলিয়ও জীনিতাম, যখন 
তখন সেখানে গিয়া উহা দেখিয়া আসিতাম, গোশালার সঙ্গে চমলিয়ের 
সম্বন্ধও বুঝিতাম, এ বিষয়ে মাঝে মাঝে ছু লিখিয়াছিলামও। 
গোশালাগ্বীল, বিশেষ করিয়া দ্বারভাঙ্গার গোশালা, যাহাতে এই পথে 
চলে সেজন্য চেষ্টাও করিয়াছিলাম। তাহা সত্তেও আমি গোসেবা সঙ্ঘের 
সদস্য হই নাই, এবং এরূপ কোনও প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষ কোনও 
সম্বন্ধে যুস্তও হই নাই। 

১৯১৪৬-এর গোড়ায় ওয়ার্ধা হইতে শ্রীমতী জানকাঁদেবী বাজাজ ও 

শ্রীরাধাকৃক বাজাজের পন্র আসিল আমি যেন এবার গোসেবা সম্মেলনের 
সভাপাঁতি হই। তাহাতে ইহাও লেখা ছিল যে পূজ্য বাপুজীরও ইচ্ছা যে 
আম এই পদ গ্রহণ কাঁর। এমাঁনতেই তো শ্রীমতী জানকীদেবীর বলাই 

যথেম্ট, তাহার উপর পূজ্য বাপুজীর আজ্ঞা! আম তখনই সম্মাত 
জানাইলাম। ননীর্দন্ট সময়ে ওয়ার্ধয় পেশীছয়াও গেলাম। সেখানে পদের 
দায়িত্ব পালন করিবার .জন্য এঁদকে বিশেষ মন দিতে হইল। সম্মেলনে 
ভাল ভাল বিশেষজ্ঞেরা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্যার দাতার সং, 
লালা হরদেও দাশ (হসার, পাঞ্জাব) ও মধ্যপ্রদেশের সরকারি বিশেষজ্ঞ 

শ্রীশাহীজী ছিলেন প্রধান। এখানে সব দেখিয়া শুনিয়া ও দ্বারভাঙ্গা 
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গোশালার প্রাতনিধির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর 'স্থর কারিলাম যে 
এই ধরনের কাজ বিহারেও করা হইবে, আর এজন্য এক প্রাদোশক 
গোসম্মেলনের ব্যবস্থাও করা হইবে। এই সত্কঙ্প অনুসারে পাটনায় এক 
গোসম্মেলন হইল, সেখানে বিহারের সকল গোশালা হইতে প্রাতানাধরা 
আসলেন। ইহারা ছাড়া অন্য লোকও আসিয়াঁছলেন। স্যার দাতার [সং 
লালা হরদেও সহায়, দিল্লীর সৈয়দ রহিমতুল্লা কাজী €াহন্দু-মৃুসলমান 
গোরক্ষা সভার সভাপতি), রাওয়ালাপন্ডীর নাজীর আহম্মদ শেরওয়ানি 
ও গোসেবা বিষয়ে উৎসাহী বিহার গভর্নমেণ্টের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ 
আসিয়াছিলেন। আমাকেই সভাপাঁতি করা হইল। ভাগলপুরের রায় 
বাহাদুর বংশীধর ঢনঢনিয়া অভ্যর্থনা সাঁমাতর সভাপাঁত ছলেন। ' পাটনা 
সাটির গোশালায় সম্মেলন হইল । শ্ত্রীমতী জানকীদেবীও উপাস্থত ছিলেন। 

আমি বিষয়াট বিশদভাবে আলোচনা করিয়া এই দীর্ঘ ভাষণ 'লখিয়া 
লইয়া 'গিয়াছলাম, বিশেষজ্রগণের এবং উপাঁস্থত অন্যান্য সকলেরও ইহা 
খুব ভাল লাগিয়াছিল। সম্মেলনে স্থির হইল- সারা প্রদেশের গোশালা 
পি“জরাপোলগ্যাীল লইয়া এক সংঘ গঠিত হইবে, সকলে গোশালাকে তাহার 
সঙ্গে যোগ স্থাপন কাঁরতে হইবে এবং সংঘের একাট স্থায়ী কাযলিম্নও 
করিতে হইবে, সংঘ রেজিম্টার করা হইবে। সংঘের তত্বাবধানে একাঁটি 
আদর্শ গোশালাও খোলা হইবে। এই সিদ্ধান্ত অন.সারে কার্যালয় স্থাঁপত 
হইল, সদাকত আশ্রমে এক ছোট গোশালাও হইয়া গেল। উহা বাড়াইয়া 
আদর্শ গোশালার রূপ দিবার চেস্টা চালতেছে। আশা আছে, দবারভাঙ্গা 
গোশালার কর্মকর্তা শ্রীধ্মপাল সংহের পারশ্রম ও উৎসাহে এই কাজ ক্রমে 
বস্তার লাভ করিবে। ইহা এক নূতন কাজ। এ বিষয়ে যাঁহারা একান্ত 
আগ্নহ দেখাইয়াছেন সেই সব বন্ধুদের ভরসায়ই আমি এই কাজে হাত 
1দয়াছি। 

গোসেবাকে আমি ধর্মের দৃষ্টি দয়া দেখাইতে চাই না। ভারতের 
আর্ক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমি ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
উপলান্ধ কারতে বলি। এই 1দক দয়া দেখিলে, যাঁহারা "হিন্দু, জৈন ও 
শখদের মতো শবষয়াট ধর্মভাবে দেখেন না তাঁহারাও আমাকে সাহায্য 
কারবেন বাঁলয়া বিশ্বাস কার। আমি শব*বাস কার যে এই আর্ক লাভ ও 
উপযোগিতার চিন্তা কিছু কাজ কাঁরতে পারে, সফলও হইতে পারে। নিছক 
ধর্মের দোহাই দিলে মুসলমানদের মধ্যে দ্বেষ ও হিন্দুদের মধ্যে দম্ভ ও 
আড়ম্বর সৃষ্টি করে, ফলে সত্যকারের গোরক্ষা ও গোসেবা থাকে পিছনে 
পাঁড়য়া এবং বাহিরের সমারোহই বড় হইয়া ওঠে। তাই আমার বন্তুতাতেও 
আমি আর্ক দৃস্টিভঙ্গীর দিক হইতেই এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়া- 
শছলাম। আমি ব্.ঝাইয়াছিলাম যে কৃষিপ্রধান দেশে গোজাতি ও 
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গোবংশের কতখানি মহত্ব-কেমন করিয়া আমরা নিজেদের অন্ধ বিশ্বাস 
ও অজ্ঞতার জন্য তাহার সেবার পাঁরবর্তে তাহার অমঙ্গলের সৃষ্টি 
করিতোছ, অন্যের সহানুভূতির বদলে তাহাদের দ্বেষ ও বিরোধ ক্রয় 
করিয়া লইতেছি। আমাদের বিশ্বাস, ঠিক ঠিকভাবে, বৈজ্ঞাঁনক রীতি 
অনুসারে যাঁদ বিষয়টির অধ্যয়ন ও প্রচার করা যায় তবে আমরা অবশ্যই 
সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইতে পারিব। 
দম্টান্তস্বর্প একটা স্থুল কথাই ধরা যাক। সারা বংসরে বকরাঁদ 

একাঁদন ক বড় জোর দুই 1দন ধাঁরয়া হয়। এঁ দিন জায়গায় জায়গায় 
মুসলমানেরা কিছ; গো-কোরবান করেন। এই উপলক্ষে বহু স্থানে 
খুন-খারাপি হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাতাদন কসাইখানায় যে হাজার হাজার 
গোহত্যা হয়, সোদকে হিন্দুদের দৃষ্টি নাই-বিশেষ কারয়া সেনাদের 
ছাউনির জন্য প্রাতাদন কত ভাল ভাল গর ঘে হত্যা করা হয়। এই 
মহাযুদ্ধে না জান বদেশী সৈন্যদের জন্য ভারতবর্ষের কত প্রাণী জবাই 
করা হইল! ধর্মবুদ্ধিতে যাহারা গো-কোরবানি করে, তাহাদের সঙ্গে যে 
সকল ক্লূর ব্যন্ত উদর বা জিহ্বার জন্য, অথবা সামান্য কিছু উপাজনের 
জন্য গোহত্যা করে বা করায় তাহাদের তফাতের কথা তো কেহ 'জিজ্ঞাসাও 
করে না! বৃদ্ধ, খঞ্জ আর অকর্মণ্য গরুদের রক্ষার জন্য গোশালায় কোটি 
কোটি টাকা খরচ হইতেছে, কিন্তু যত্র কারলে যে গোপালন এমন একটা 
লাভজনক কাজে পাঁরণত হইতে পারে যাহাতে হিন্দু বা আঁহন্দু কাহারও 
আর গরু বিক্লয় বা বধের কোনও প্রয়োজনই থাকে না, সোঁদকে কাহারও 
দৃষস্ট পড়ে না। আজ তো গরুর দুধ কা বাছুর 'বক্য় কারয়া যে পয়সা 

হয় তাহা অপেক্ষা উহা বধের জন্য বিক্রয় কাঁরলে অনেক বৌশ পাওয়া যায়। 

যে বধ কারবার জন্য কেনে সে-ও উহা পালন করিয়া দুধ বা বাছুর হইতে 
যত না লাভ কাঁরবে তাহার অপেক্ষা উহার মাংস, চামড়া, হাড়, চর্ব ও সং 

হইতে বোশ আয় কাঁরতে পাঁরবে। এই সব কারণে গোসেবায় 'বিশবাসী 

হিন্দুও বধের জন্য গাভী বিব্ুয় করিয়া দেয়, ক্রেতা বধ কারবার জন্য 

তাহার নিকট হইতে উহা ক্লয়ও করে। আমার বিশ্বাস, প্রকৃত শাস্ত্রীয় 
মতে গাভীর পালন-পোষণ কাঁরলে উহার দুধের পাঁরমাণ বাঁদ্ধ পাইলে, 

উহার গোময় ও মূত্রাদ ঠিক ঠিক কাজে লাগাইলে, আর উহার মৃত্যুর পর 
হাড়, চামড়া, মাংস, শিং, চার্ব ও পিঠ ইত্যাঁদ ঠিক মত ব্যবহার করিলে 

গোপালন লোকসানের না হইয়া লাভের ব্যবসায়ে দাঁড়াইকে। 
এই লক্ষ্য ও চিন্তাধারা সম্মুখে রাখিয়া কাজ করা চাই। যে গাভী 

কেবল প্রচূর দুধ দেয়, যাহার বাছুর হলকর্ষণ বা গাঁড় টানার উপয্দন্ত নয়, 

তাহা কেবল সেই দেশেই কাজে লাগে যেখানে মাংস ছাড়া বলদের অন্য 

উপযোগিতা নাই, যেখানে বাছরও শুধু মাংসের জন্যই পালন করা হয়, 
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যেমন ভারতবর্ষে খাসি। কিন্তু ভারতবর্ষে, যেখানে লোকে গোমাংস খায় 
না, যেখানে বলদের জন্য অন্য অনেক প্রকারের কাজ আছে, যেখানে বলদ 
না হইলে চাষীর কোনও কাজই চলিতে পারে না, সেখানে আমাদের এমন 
গর; চাই যাহা প্রচুর দুধও 'দিবে আবার ভাল ভাল বাছ:রও দিবে। বংশের 
উৎকর্ষের প্রাত দৃষ্টি দলেই ইহা হইতে পারে। আগে আমাদের দেশে 
এবিষয়ে যথেম্ট মন দেওয়া হইত। তখন প্রয়োজন মত গোমাহয উৎপন্ন 
করিয়াও লইত। আজও আমরা দেখিতে পাই যে এক জাতীয় পশু প্রচুর 
ভার বহন কারতে ও পারশ্রম করিতে গারে, কিন্তু খুব জোরে দৌড়াইতে 
পারে না; আর এক জাতীয় পশু খুব এব জোরে ছংটিতে পারে বটে, কিন্ত 
প্রথমোন্ত গণ ন্যায় আঁধক পাঁপ্রম করিতে বা ভার বহন কারতে পারে 
না। কতকগুলি গাভী প্রচুর দুধ দেয় কিন্তু তাহাদের বাছুর ভাল হয় 
না। আবার কাহারও বাছুর আত উৎকৃষ্ট, কিন্তু দুধ তত বোশ দেয় না। 
ভারতের কৃষকদের পক্ষে দুধের জন্য এক প্রকারের আর বাছুরের জন্য অন্য 
প্রকারের গাভী রাখা সম্ভব নহে। এক গরু দিয়াই উভয় কাজ তাহাদের 
করাইয়া লইতে হইবে। সুতরাং আমাদের এমন জাতের গরু সম্বন্ধেই 
উৎসাহ দিতে হইবে, যাহা এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ কারতে সাহায্য করিতে 
পারে। আমাদের এমন সব গোশালা চাই যেখানে প্রচ্র দঃগ্কবতাঁ গাভাঁ 
থাকিবে_যাহাদের ভাল কর্মপট্ বাছুরও জন্মিবে। যাঁদ ঠিক ঠিকভাবে 
গোসেবার ব্যবস্থা করা ঘায়, তবে গরু হইতে লাভই হইবে-এবং আপনা 
হইতেই তাহার বধ বন্ধ হইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে ভাল গরু হইতে যে আয় 
হইবে তাহা হইতেই গোশালার দূর্বল, বৃদ্ধ ও রুগ্ন পশুদের ভরণপোষণ 
চলিবে, এবং মৃত্যুর পর তাহাদের হাড়, চামড়া ইত্যাঁদর দাম হইতেও এই 
ব্যয়ের সংকুলান হইবে। তখন দেখা যাইবে গ্োরক্ষা ও গোসেবাতেই লাভ, 
গোবধেই লোকসান। তখনই হহিন্দ-মুসলমান সকলে, ধর্মভাবে ভাবত 
হইয়াই হউক আর ক্বার্থবশে চালিত হইয়াই হউক, গোরক্ষার কাজ হিতকর 
বাঁলয়া মনে কাঁরতে আরম্ভ কাঁরবে। প্রকৃত গোসেবা ও যথার্থ গোরক্ষা 
তখনই হইতে পারিবে। 



ভারতাঁয় হীতহাস পারষদ 

পূর্বেই বালয়াছ, ১৯৪২ সনে জেলে যাইবার আগে ওয়ার্ধা হইতে 

[ফারবার পথে, আমি হাঁতহাস-পরিষদের আঁধবেশনের জন্য কাশীতে 

নামিয়া গেলাম। এ সময়ে কয়েকজন পণ্ডিত ব্যান্তর উপর ইতিহাস 
[লাখবার ভার অর্পণ করা হইয়াছল। সেখানে শোনা গেল, আকবরের 
সম্বন্ধে এক খণ্ড প্রায় প্রস্তৃত। ১৯৪২ সনে আকবরের জন্মের চার শত 

বংসর পূর্ণ হইবে। স্থির হইয়াছিল যে আকবরের জন্মাদনাটিতেই এ 

খন্ড প্রকাশ করা হইবে। জেলে যাইবার ঠিক আগে এই কাজে অনেক 

বাধা আসিয়া জুঁটিল। ছাপা আর কাগজের 'বন্রাট তো ছিলই, তা ছাড়া 

বোমাবর্ষণের ভয়ে কলিকাতা, মাদ্রাজ প্রভীতি শহরের প্স্তকালয় ও সংগ্রহ- 
শালার 'জানসপন্র সুরক্ষিত করিবার জন্য নিরাপদ স্থানে সরাইয়া দেওয়া 

হইয়াছিল। তাই প্রয়োজনীয় পুস্তকের অভাবে লেখার কাজেও বিশেষ 

বঘ/ জণ্মিল। তবু আশা ছিল, বইাট বাহির করা যাইবে, কিন্তু শেষ 

পযন্ত পারা গেল না। আমার গ্রেপ্তারের অজ্প দন পরেই শ্রীজয়চন্দ্ 

বিদ্যালংকারকেও গ্রেপ্তার করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। ফলে 

সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া গেল। আমার কারামান্তর কয়েক দন পূর্বে স্যার 

যদুনাথ সরকার ও মথুরাপ্রসাদজীর ইচ্ছা হইল, ইতিহাস-প্রকাশনের কাজ 

আবার চালু করা হউক। পাণ্ডিতেরা তাঁহাদের লেখা প্রায় শেষ করিয়া 

রাখিয়াছিলেন, ঝাঁক শুধু প্রকাশনের কাজ। দুই খণ্ড তৈয়ার 'ছিল। 

বোম্বাইয়ের ভারতীয় বিদ্যাভবনের সপ্টালক শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সীর সাহত 

কথাবাতাঁ চাঁলিতোঁছল, প্রকাশনের ভার বিদ্যাভবন গ্রহণ করমক। 'কন্তু 

শেষ পর্যস্ত কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। সেইজন্য স্থির হইয়াছল যে, যে 

দুই খণ্ড প্রস্তুত আছে তাহাই প্রকাশ করা হইবে_ডাঃ রমেশচন্দ 

মজ্মদার ও ডাঃ অলটেকরের লেখা বাকাটক যুগ সম্বন্ধে ষষ্ঠ খণ্ড, আর 

পাঁন্ডত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী লিখিত গৃপ্তবংশের ইতিহাস চতুর্থ খণ্ড। ষষ্ঠ খণ্ড 

ছাপাখানায় চাঁলয়া গিয়াছিল। জেল হইতে ফিরিয়াই আমার মনে হইল, এ 

কাজটি আর ফেলিয়া রাখা চলে না। সিমলা হইতে 'ফারয়াই আম 

কাঁলকাতায় গেলাম। সেখানে স্যার যদুনাথ সরকার ও ডাঃ মজ*মদারের 

সঙ্গে দেখা করিলাম। কথাবার্তা সক ঠিক হইল। এই কাজের জন্যই 

আরও একবার ঘণ্টা কয়েক কালকাতায় থাকিতে হইয়াছিল। ষষ্ঠ খণ্ড 

প্রকাশিত হইল, চতুর্থ খণ্ড তখনও ছাপাখানায়। 

অল্প কয়েক দিন পরে শ্রীজয়চন্দ্র বিদ্যালংকার জেল হইতে ছাড়া 



৭৮৪ আত্মকথা 

পাইলেন। আমার মনে হইল, এইবার কাজটি তাড়াতাঁড় আগাইয়া ঘাইবে। 
কিন্তু স্যার যদুনাথ সরকার কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হইয়াছলেন। 1তাঁন 
পদত্যাগ কাঁরলেন, 'বিদ্তর অনুনয় সত্তেও তান পদত্যাগপন্র প্রত্যাহার 
কাঁরলেন না। বিদ্যালংকার মহাশয় তখন পর্যন্ত পুরাপ্যারভাবে কাজ 
হাতে তুলিয়া লন নাই। সেইজন্য কাজটি স্থাঁগত রাখতে হইল। আম 
জয়চন্দ্রজীর অননপ্রেরণায় ও স্বর্ণঁয় বন্ধু কাশণপ্রসাদ জয়সয়ালের স্মৃতির 
প্রত শ্রদ্ধাবশতঃ এ কাজে হাত 'দিয়াছিলাম। ইতিহাসে অনুরাগ যথেষ্ট 
ছল, কিন্তু আমার উপর অন্য এত রকম কাজের ভার ছিল যে অবস্থা 
এইরূপ না দাঁড়াইলে শুধু হীতহাস প্রীতির জন্য এই ভার গ্রহণ কারতাম 
না। এই অবস্থাতে স্যার যুদুনাথও আমাকে উৎসাহিত কাঁরলেন। এখন 
তো ঘটনা এমন দাঁড়াইয়াছে যে একাজ কতাঁদনে শেষ হইকে বলা কাঠিন। 
কিন্তু শেষ যে করাই চাই। বাধাবিঘ সত্তেও কাজ কাঁরতেই হইবে, তাহার 
পর ঈশ্বর জানেন। 

১৯৪৬-এর ঘোষণা ও সরকার পরিকজ্পনা 

১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে ব্রাটিশ সরকারের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইল, 
ভারতের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ভারত সচিব লর্ড পোঁথক লরেন্স, 
স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপূস্ আর মঃ এ. ভি. আলেকজান্ডার ভারতে আসবেন 
এবং ভারতের নেতৃবর্গ ও তদানীন্তন ভাইসরয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা 
কঁরিবেন। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ প্রধানমল্তরী মিঃ এটাল ইহাও 
বাঁললেন যে, যাঁদও সংখ্যালঘু ব্যন্তদেরও স্বত্ব রক্ষার চেষ্টা করা হইবে, 
তথাঁপ কোন সংখ্যালঘয সম্প্রদায় যেন ভারতের রাজনোতিক অগ্রগতিতে 
বাধা না জন্মায় তাহা দেখিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা 
হইল যে ইংলশ্ড ভারতকে স্বাধীনতা 'দতে প্রস্তৃত। অবশ্য ভারতবর্ষ 
ইংলশ্ডের সহিত যুক্ত থাকবে, ি সম্পূর্ণ স্বতল্ত হইয়া থাকবে, ইহা 
নির্ণয়ের স্বাধীনতা ভারতবর্ষেরই থাকিবে, যাঁদও ইংরেজ নিশ্চয়ই চাহে যে 
ভারতবর্ষ ইংলশ্ডের সাহত ঘুস্ত থাকে । ঘোষণা অনেক অংশেই সন্তোষ- 
জনক বাঁলয়া মনে হইল। অল্প 'দনের মধ্যেই ইংলশ্ডের তিন মল্লী 
ভারতবর্ষে আসিয়া পেপীছলেন। ভাইসরয় এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 
সহিত আলাপ-আলোচনার পর তাঁহারা বিভন্ন দলের "বাঁশম্ট নেতাদের 
সঙ্গে আলোচনা শুরু কারলেন। কংগ্রেসের সভাপ্পাতি মৌলানা আজাদ 
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এবং মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁহাদের কথাবার্তা হইল। এইভাবে 'বাভন্ন 
দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অনেক দন লাগয়া গেল। 
তখন তাঁহারা কংগ্রেস ও মুসাঁলম লীগের প্রোসডেন্ট দুইজনকে অনুরোধ 
কারলেন যে, প্রত্যেকে চারজন কাঁরয়া প্রাতানাঁধ প্রেরণ করুন? 1সমলা 
শৈলে ইহাদের লইয়া এক সম্মেলনে কথাবাতাঁ হইবে । দুই পক্ষের আটজনের 

সাহত ভাইসরয় ও তিনজন 'ব্রাটিশ মন্রী-_-এই চারজন 'মাঁলত হইলেন। 

দিন কয়েক আলোচনা চাঁলল, কিন্তু কোনও মীমাংসা হইল না। তখন 
তাঁহারা ঘোষণা কারলেন যে, দিল্লীতে 'ফাঁরয়া দেশবাসীর সম্মুখে তাঁহাদের 

প্রদ্তাব উপাঁস্থত করিবেন। সকলে দিলীতে ফারিয়া আঁসলেন। গদল্লীতে 

ফিরিবার পর 'ব্াঁটশ সরকারের পক্ষ হইতে ১৬ই মে-র বিবৃতি প্রচার 

হইল । 

এই পরিকল্পনার মুখ্য অংশ ছিল 'তনাটি। অনেক হান্ত "দয়া 
মূুসালম লীগের পাকিস্তানের দাবিকে অবাস্তব বলা হইল; তবে ভারতের 
সংবধানে বলা থাকবে যে পাকিস্তান ভারতেরই অংশ 'হসাবে থাকতে 
পারিবে, এবং দেশীয় নৃপাতিরাও ইহার অন্তভুক্তি থাঁকতে পারিবেন! 
এই কেন্দ্রীয় সংঘের আঁধকারে 'তিনাঁটি াবভাগ থাকিবে, সেবা ও প্রাতিরক্ষা 
বিভাগ, বিদেশের সাঁহত সম্বন্ধ রক্ষা করিবার জন্য পররাম্দ্র বিভাগ, এবং 
ডাক, তার ইত্যাদর বিভাগ; এই তন বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ 
সংগ্রহ কারবার অধিকার কেন্দ্রীয় বিভাগেরই থাঁকবে। অন্যান্য বিষয়ে 
প্রদেশগুলির স্বতল্নতা থাকবে; এমন কি, যে সকল বিষয়ের উল্লেখ মাত্র 

হইল না এবং যাহা বাদ পাঁড়য়াছে তাহা প্রদেশগ্ির আঁধকারে থাকিবে। 
দিবতীয় অংশে ছিল যে একটি সংঁবধান গঠন সামাত থাকবে, তাহার উপর 
সংঁবধান গঠনের ভার অর্পণ করা হইবে। তৃতীয় অংশে ছিল অন্তর্কতাঁ 
গভর্নমেন্ট প্রাতিষ্ঠার ব্যবস্থা । 

এই ডীন্তর মধ্যে স্পন্টই উল্লেখ ছিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে স্বতল্ত 
হইয়া যাইবার অধিকার ভারতের থাঁকিবে। সংবিধান রচনা সামাতির গঠন 
হইবে নিম্নালাখত রূপে : প্রাদেশিক বিধানসভাগ্ুলি লোকসংখ্যার দশ 
লক্ষে একজন নির্চিন কাঁরবেন, এবং তাহাদের লইয়া সাবধান রচনা সাঁমাতি 

গঠিত হইবে। এই 'নর্বচনে মুসলমানগণ ও পাঞ্জাবের শিখগণ স্বতন্ত্র 
প্রাতনাধ 'নবচিন কাঁরবে, অন্য সকলে একক প্রাতনিধি 'নর্বচন কাঁরবে। 
দল্ল-আজমণঢ়-মাড়োয়ারের প্রাতাঁনাধ বাঁলতে তাঁহাদেরই বুঝাইবে, যাঁহারা 
সেই সকল স্থান হইতে 'নবাচিত হইয়া এখন কেন্দ্রীয় পরিষদে আঁসয়াছেন। 
কুর্গ ও বেলচিস্থানের প্রাতনিধিরা পৃথকভাবে নির্বাচিত হইবেন। ইহারা 
সকলে 'িলিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রাতিনিধিদের সঙ্গে কথা বাঁলয়া 

৫০ 
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উ“হাদের প্রাতানাধ কাহারা হইবেন এবং কিভাবে নিবচিন হইবে, তাহা 
স্থির কারবেন। উহাদের সংখ্যাও দশ লক্ষে একজন এই অনুপাতেই 
হইবে। এইভাবে 'ব্রাটশ ভারতে মোট ২৯২ জন প্রাতানাধর মধ্যে ২১০ 
জন অমুসলমান, ৭৮ জন মুসলমান ও ৪ জন শখ থাকিবেন। সমগ্র দেশকে 
তিন ভাগে বিভন্ত করা হইবে-একভাগে মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তুপ্রদেশ, 
বহার, মধ্যপ্রদেশ ও ডীঁড়ষ্যা; একভাগে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, 
সন্ধ; ও বেলচিস্থান, এবং তৃতীয় খণ্ডে থাকিবে বাংলা ও আসাম। 
ব্রাটশ ভারতের সংঁবধান রচনা সমিতির প্রথম আঁধবেশনে সদস্যগণ 
সকলেই যোগ 'দিবেন। সেই আঁধবেশনে সভাপাতি-ইত্যাঁদ পদাধকারী 
নির্বাচিত হইবেন, এবং কার্ধপদ্ধাতও 'স্থর করা হইবে। তাহার গলার তিন 
বিভাগের সদস্যগণ পৃথক পৃথক ভাবে আপন আপন প্রদেশগুলির জন্য এক 
যুক্ত সংাঁবধানপন্র রচনা কাঁরবেন। তখন এই তিন স্বতন্ত্র বিভাগ 'মাঁলয়া 
স্থির কিরবেন, তাঁহাদের সাম্মীলত 1বধান রচনা করিবার প্রয়োজন আছে 
কি না, থাকলে তাহার বিষয় এবং রূপ কি হইবে। পরে সংাঁবধান রচনা 
সামতির পুনরায় এক যুক্ত বৈঠকে (সেখানে রাজন্যবর্গের প্রাতিনধিরাও 
উপাস্থত থাকবেন) সমগ্র ভারতের জন্য সংবিধান রচনা করা হইবে। 
বিধান রচনার শেষে যখন তাহার অনুসারে প্রাদোশক বধানসভাগ্ীলর 
সাধারণ 'নবচিন হইবে, তখন 'িনজেরা স্বতন্ত্র থাঁকবার বা যে 'বভাগের 
সাঁহত তাহাদের জ্দাঁড়য়া দেওয়া হইয়াছে তাহার সাঁহত য্ন্ত বা পৃথক 
থাকবার, স্বাধীনতা প্রত্যেক প্রদেশের থাঁকবে। সংখ্যালঘু জাতিদের 
আধকার সংরক্ষণের জন্য এক পৃথক সামাতি থাঁকবে, আর উহার 'নিদেশি- 
গুলি আলোচনা করিয়া ?বধান রচনা সামাতর দিক হইতে উপায় ও ব্যবস্থা 
করা হইকে। সংাঁবধানে তাহাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত আলোচনা করিবার উীঁচত 
ব্যবস্থা থাঁকবে। অন্তর্বতর্ঁ কালের জন্য ভাইসরয় নৃতনভাবে তাঁহার 
কাউনাঁসলের সদস্য নিয়োগ করিবেন, তাহাতে যথাসম্ভব ভারতের 'বাভন্ন 
দলের প্রাতানাধ লওয়া হইবে। যাঁদও ১৯৩৫ সালের আইন এখনই বদল 
করা যাইবে না, এবং সেই আইন অননুঘায়ী ভাইসরয়ের হাতেই চরম ক্ষমতা 
থাকবে, তথাঁপ যেখানে যতটা সম্ভব কাউনাঁসলের মতানুসারেই কাজ 
চাঁলবে, এবং সাধ্যমত উহাতে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। 

এই প্রস্তাবে কোনও দলেরই সকল দাঁব মায়া লওয়া হয় নাই, 
আবার একেবারে সব কিছ নামঞ্জুর করাও হয় নাই। সকল দলকেই কিছু 
িছ দিয়া খাঁশ রাখবার চেষ্টা করা হইয়াছল। লীগের পাকস্তান 

দাবি অবশ্য নামঞ্জুর করা হইল, কিন্তু দেশকে এমন তিন ভাগে ভাগ করা 
হইল যে মুসলিম লীগ ষে প্রদেশগ্ীলকে পাঁকস্তানের মধ্যে লইতে 
চাহিয়াছল, তাহাদের দুইটি অংশে রাখা হইল, বাঁক প্রদেশগৃি লইয়া 
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এক ভিন্ন বিভাগ হইল। পাঁকস্তান মঞ্জুর না হওয়ায় লীগ অসন্তুষ্ট 
হইল, অন্য সকলে সন্তুষ্ট হইল; কিন্তু দেশগুলির এই ভাগ-বাঁটোয়ারা 
লীগের বেশ পছন্দ হইল, কেননা ইহার মধ্যে তাঁহারা পাঁকস্তানের বীজ 
নিহত আছে দোঁখতে লাগ্িলেন। অন্য সকলের এইরূপ বিভাগ পছন্দ 
হইল না, বরং ইহার মধ্যে তাঁহারা সক্ষম বিবাদের বীজ দেখতে পাইলেন, 
যে বাঁজ ক্রমে বড় হইয়া ধারে ধারে পাকিস্তানের রূপ ধারণ কারতে 
পাঁরবে। ইহাতে 1বরোধ আরও প্রবল হইয়া দেখা দিল, কারণ মুসল- 
মানদের দুই বিভাগের মধ্যে বাংলা আর পাঞ্জাবের যে সব অংশ রাখা হইয়া- 
ছিল, সে সকল অংশে হিন্দুরা সংখ্যায় বোৌশ, আবার আসামকেও এ 
ভাগের মধ্যে ফেলা হইয়াছিল, যাঁদও আসামে মুসলমানের সংখ্যা এক- 
তৃতীয়াংশেরও আঁধক নয়। 

কয়েক দিনের মধ্যেই এই প্রস্তাব আলোচনার জন্য ওয়ার্কং কাঁমাঁটর 
এক বৈঠক ডাকা হইল। আর মধ্যে মধ্যে কোবনেট মিশন ও ভাইসরয়ের 
সঙ্গে কংগ্রেস সভাপাঁতর, কখনও অন্য সদস্যদের, দেখা-সাক্ষাৎ চলিল। 
প্রস্তাবের যে সব ন্রুটি ওয়ার্কিং কমিটি গুরুত্বপূর্ণ মনে করিলেন তাঁহারা 
সে সকলের প্রাত দৃ্ট আকর্ষণ কাঁরলেন। তাঁহারা রায় দলেন যে, যে 
বিভাগের মধ্যে প্রদেশগঁল জ্যাঁড়য়া দেওয়া হইয়াছে প্রদেশগীলর তাহার 
সঙ্গে যু্ত থাকবার কোনই বাধ্য-বাধকতা নাই। একথা তো স্পম্টই বলা 
ছল যে, সংবিধান রচনার পর প্রদেশগ্যাল যুন্ত থাকতেও পারে, স্বতন্ন 
থাকতেও পারে। 'কন্তু ওয়াক কামাট তখন বাঁলতে চাঁহলেন ইহা 
ছাড়াও খবধান রচনার জন্য যে কাঁমাঁট বাঁসবে, তাহার পৃথক আঁধবেশনে 
যোগ না 'দবার স্বাধীনতাও প্রদেশগ্ালর আছে। আসাম ও সীমান্ত 
প্রদেশ, উভয় প্রদেশই, জোর করিয়া িভাগগ্ীলর মধ্যে মশাইয়া দেওয়ার 
বিরুদ্ধে ছিল-তাই উহাদের এই আঁধকার পাওয়া চাই যে তাহারা প্রথম 
হইতেই 'বিভাগগ্ুলি হইতে স্বতন্ত্র থাকতে পারে। ওয়া্কং কুমিটির 
বন্তব্য ছিল যে সমস্ত পাঁরকজ্পনা পাঁড়লে এই অথ হয়। 

কোবিনেট মিশন মত দিলেন যে, তাঁহাদের এমন অভিপ্রায় ছিল না যে 
আরম্ভ হইতেই প্রদেশগ্টীল যোগ না দেয়, কিন্তু বিধান গঠিত হওয়ার 
পরে প্রদেশগুলির পৃথক হইয়া থাকার আঁধকার অবশ্যই আছে। 

ওয়ার্কং কাঁমাট 'নজেদের িসদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে ধাঁরয়া রাহলেন। 

লাগাইবেন। আবার মুসলিম লীগ এই প্রস্তাবের কড়া সমালোচনা 
কারলেন। বাঁললেন যে, পাকিস্তান নামঞ্জুর করার কোনও যুক্তি নাই; তবে 
ইহার মধ্যে পাকিস্তানের বীজ 'নাহত আছে দেখিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য 
সাধনের আশায় প্রস্তাবাঁট গ্রহণ করিলেন। 
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ইহার পর কিছাাঁদন ধারয়া অন্তর্বতাঁ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কথাবাতা 
চাঁলতে লাগিল। গোড়ায় ভাইসরয়ের মত ছিল যে, বারোজন সদস্য লইয়া 
এক গভরননমেন্ট চালু হউক, তাহার মধ্যে পাঁচ জন হিন্দ? পাঁচ জন মুসলমান 

ও অপর দুইজন সদস্য থাঁকবেন। কংগ্রেস এই প্রস্তাবে কোনও মতেই 

রাজী হইলেন না। প্রথম কারণ, হিন্দু-মুসলমান সদস্যের সংখ্যা সমান 

ধরা হইল, অথচ হিন্দুরা মুসলমানদের অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বোঁশি, 

প্রায় তিন গুণ।' দ্বিতীয়ত, ১৯৪৫ সনের জুলাই মাসে সমলা কন- 

ফারেন্সে লর্ড ওয়াভেল যে প্রস্তাব করেন, তাহাতে মুসলমান ও হারজন 

প্রাতিনিধি ছাড়া পাঁচ জন 'হন্দুর স্থান ছিল, আর অন্যান্য সংখ্যালঘ, 

সম্প্রদায়ের প্রাতানাধর সংখ্যা দুইয়ের আঁধক ধরা 1ছিল। এইভাবে শহধদ 

হন্দ্-মুসলমানের সংখ্যার সমতার প্রশন ছিল না। কিন্তু এই প্রস্তাব লর্ড 

ওয়াভেলের প্রস্তাব অপেক্ষাও 'িকৃষ্ট। লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবও কংগ্রেস 

শুধু যুদ্ধকালীন বাঁলয়া কোনও মতে স্বীকার করিয়া লইয়াছল। এখন 

তো যুদ্ধের সময়ও নয়। কংগ্রেস এখন সেই চাপ হইতে মুস্ত; এখন কি 

কাঁরয়া তাহার এই প্রন্তাব মানয়া লওয়া চলে ? কংগ্রেসের মতে পনরো জন 

সদস্য লইলে সংখ্যালঘুদের যথেষ্ট প্রাতাঁনীধ লওয়া হয়, আর সকল দলকেই 

সন্তুষ্ট রাখা যায়। 

ভাইসরয় বারো জনের স্থানে তেরো জন প্রাতাঁনীধ লওয়ার কথা 

বাঁললেন, তাহার মধ্যে পাঁচ জন মুসলমান, এক জন হরিজন, পাঁচ জন হিন্দ, 

আর দুই জন অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রাতানীধ থাঁকবে। কংগ্রেস 

ইহাও নামঞ্জুর কাঁরলেন। তখন ভাইসরয় ও কোঁবনেট মশনের হ্ত্ত 

বিবৃতি প্রকাশিত হইল, কংগ্রেস ও লীগ, দুই দলের সম্মাত লইয়া সরকার 

গঠনের প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে, এখন মিশন 'নজের প্রস্তাব উপস্থাঁপত 

কারবেন। ১৯৪৬ সনের ১৫ই জুন তাঁরখে এই প্রস্তাব ঘোষণা করা 

হইল। তাহাতে চৌদ্দ জনের নাম থাকল, ভাইসরয় এই চোদ্দ. জনকে 

সরকার গঠনের জন্য আহবান কারলেন। তাহার মধ্যে পাঁচ জন লীগের 

মুসলমান, পাঁচ জন বর্ণাহন্দ? অ-হরিজন), এক-একজন কংগ্রেসী হরিজন, 

শিখ, খুশম্টান ও পারসীর নাম ছিল। আলাপ-আলোচনার সময় ভাইসরয় 

মাঝে মাঝে জওয়াহরলাল নেহেরুর সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতেন, তাঁহার 

কাছেও নাম চাহিয়াছিলেন, 'তানও কয়েকাঁট নাম 'দয়াছলেন। হরি- 

জন ও কংগ্রেসীদের মধ্যে যাঁহাদের নাম ছিল, তাঁহাদের একজন 

ছাড়া আর সকলের নামই পণ্ডিতজীর দেওয়া। খ্যীষ্টান ও শখ 

প্রাতনিধিদের নামও পণ্ডিতজীই দিয়াছিলেন। মুসলমানদের পাঁচ 

জনের মধ্যে চারজনের নামও তাঁহারই দেওয়া নাম হইতে । কেবল লাগের
 

বাহরের একজন মুসলমানের পাঁরবর্তে লীগতুন্ত একজনের নাম, কংগ্রেসী 



১৯৪৬-এর ঘোষণা ও সরকারি পাঁরকজ্পনা ৭৮৯ 

হিন্দুর মধ্যে একজনের স্থানে অন্য একজন কংগ্রেসী হিন্দুর নাম ও 
পারসী প্রতিনাধর নাম ভাইসরয় নিজে নির্বচন করেন। 

যখন আমরা এই প্রস্তাব মানয়া লইব কি না বিবেচনা কারতে- 
ছিলাম, এমন সময় ভাইসরয়ের সঙ্গে মিঃ জিন্নার একবার সাক্ষাৎ হইল, 
এবং তাঁহার কতকগ্যাল কথা ভাইসরয় মানিয়া লইলেন_ একথা সংবাদ- 
পন্রে কোন-না-কোনও ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে আমরা চমাঁকয়া 
উাঠিল'ম। কাগজপন্র চাহয়া পাঠাইলে ভাইসরয় শুধু সেই সব কাগজেরই 
প্রাতিলিপি পাঠাইলেন, বাহার মধ্যে তিনি মিঃ বীজন্নার দাঁব মানয়া 
লইয়াছেন। ইহার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই ছল যে, গভর্ন- 
মেন্টে চৌণদ জনের আধক সদস্য থাকবে না, সংখ্যালঘ্দের স্থান শুন্য 

হইলে সেই স্থান পূরণ কারবার সময় লীগের মত লইতে হইবে, লীগের 
ভোট দ্বারা সমার্থত না হইলে কোন লোককে 'নযুস্ত করা চাঁলবে না। 
কার্যত শুধু সরকার সংগঠনে নয়, প্রাত্যাহক কোনও কাজকর্মও লীগের 
বিনা অনুমতিতে করা চাঁলবে না। যখন ভাইসরয় আমাদের 'নবাঁচিত 
অ-মুসালম লীগভুন্ত মুসলমান প্রাতানাধর নাম ছাঁটিয়া দিলেন, এবং 
পাঁরজ্কার বোঝা গেল যে লীগভুন্ত মুসলমানের সংখ্যা পাঁচ-এর কম হইবে 
না, তখন ওয়াকিং কামাটর মনে হইতে থাঁকিল যে কংগ্রেস নিজের পাঁচজন 
সদস্যের মধ্য হইতেই একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানের নাম কাঁরবে। 
আমাদের মনে হইতেছিল যে ভাইসরয়ের পন্রেই বুঝি আছে যে কংগ্রেস 
যেন মুসলমানদের নামের তাঁলকা না দেয়, কারণ তাহা মঞ্জুর করা সম্ভব 
হইবে না। ওয়ীর্কং কাঁমাট পর্যন্ত এই পাঁরাস্থাতি কিছুতেই মানিয়া 
লইতে পারত না, কারণ ইহা মানয়া লইলে তাহার অর্থ দাঁড়াইত যে 
কংগ্রেস শুধু হিন্দুর, মুসলমানের নয়, এবং মুসলিম লীগই শুধু মুসল- 
মান প্রাতিনাধ পাঠাইতে পারে। 

এই সব নানা দিক বিবেচনা কায়া ওয়াক কামাট ১৬ই জুন ৪৬-এর 
ঘোষণা অনুযায়ী সামায়কভাবে সরকার গঠনের 'নমল্ণ অস্বীকার 
কাঁরলেন। তখন প্রন হইল, সংবধান রচনাকারী কিট গঠনের প্রস্তাব 
সম্বন্ধে কি করা হইবে ঃ উহার দোষ-ত্রাটর কথা তো আমরা বাঁলয়া 
দিয়াছ, এই প্রস্তাবের মর্ম আমরা যেরূপ বাঁঝয়াছলাম তাহাও বলা 
হইয়াছে। একথাও বলা হইয়াছে ষে আমরা যেরূপ বূিয়াছি সেইভাবেই 
আমরা উহার ব্যাখ্যা করিব। অর্া্ আমাদের মত অন্যায় কাজ করার 
কথা বাঁলয়া আমরা তো ইহাকে একরূপ স্বীকার কাঁরয়াই লইয়াছ, কন্তু 
স্পম্ট কথায় কোনরূপ পাঁরজ্কার মীমাংসা করা হয় নাই। সেজন্য বিষয়টি 
লইয়া আর একবার বিশেষ আলোচনা করা দরকার । কাঁমাঁটর মধ্যে যাঁহারা 
এই প্রস্তাব মানিয়া লইতে অরাজী, সেই দুই-চারজন ভিন্ন আর সকলে 



৭৯০ আত্মকথা 

প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষেই ছিলেন। বিশেষত মহাত্মা গান্ধী সাগ্রহে এই 
প্রস্তাবের সমর্থন কাঁরতোছিলেন। ঠিক এই সময়ে আসাম হইতে এক 
তার আসল। তাহাতে বলা হইল যে বাংলা দেশে সংঁবধান রচনা সাঁমাতির 
গঠন নিবচিনের যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহাতে 'নির্বচনপ্রার্থীঁ প্রত্যেককে 
যে ধারা অনুযায়ী শপথ কাঁরতে হইবে, সেই ধারায় অন্য নানা কথার 
সঙ্গে সঙ্গে দেশকে তিন ভাগে ভাগ করার উল্লেখও রাঁহয়াছে। তার যান 
পাঠাইয়াছেন তাঁহার মতে ইহার এই অর্থ দাঁড়ায় যে, নিবচিনপ্রার্থীকে 
প্রথম হইতৈই এই দেশ ভাগের কথা স্বীকার কাঁরয়া লইতে হইবে। 
আসাম, এবং শুধু আসাম কেন, আমরা সকলেই এই সব বভাগের মধ্যে 
যাওয়ার 1বরোধী ছিলাম। ইহাতে আশঙ্কা দেখা 1দতে লাগল,' কিন্তু 
কোনও মত 'স্থর করা গেল না, কারণ তখন পর্যন্ত নিয়মগুলি সব ভাল 
কারয়া দেখা যায় নাই; যদও নমুনা হিসাবে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে 
প্রদেশগ্ীলতে যে নিয়মাবলী পাঠানো হইয়াঁছল, তাহার নকল সরকার 
আমাদের নিকটেও পাঠাইয়াছিলেন। 

এঁ দিনের কাজ শেষ কারবার সময় হইয়া িয়াছল, সেই দনকার মত 

তাই আলোচনা স্থাঁগত রাহল। মনে কাঁরলাম, ইতিমধ্যে আমরা নিয়মা- 
বলীর ভাল-মন্দ ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া রাখিব । মহাত্মাজীর মনে 
এ তারের জন্য আশঙ্কা হইল । প্রার্থনান্তিক ভাষণে তান সেই কথা 
বাললেন। ফলে বোঝা গেল, কংগ্রেস এই প্রস্তাবেও রাজী হইবে না। 
পরের দিন আমরা একত্র হইলাম। আমাদের মতে, তার-প্রেরক যে অর্থ 
বহর করিয়াছেন নিয়মাবলীর সেই অর্থ হয় না। ইতিমধ্যে মহাত্মাজীর 
সঙ্গে কেবিনেট মিশনের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারাও বাঁললেন, এ প্রাতিজ্ঞার 
অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় না; তবু যাঁদ কোনও রকমে এই ব্যাখ্যা করাও হয় 
আর যাঁদ কথাগুিতে মহাত্মাজীর নৌতিক আপান্ত থাকে, তবে সেই সকল 
কথা তাঁহারা বদলাইয়া দবেন, ও অর্থ পরিজ্কার কাঁরয়া দিবেন। কারণ 

তাঁহাদের এরূপ আভপ্রায় মোটেই ছিল না। 
নিয়মের পারবর্তন করাও হইল । আমরা তখন সেই প্রস্তাব স্বীকার 

কাঁরয়া লইলাম। এইভাবে ব্যাপার এখন দাঁড়াইল যে, কংগ্রেস ওয়ার্কং 
কমাট ১৯৪৬ সনের ১৬ই মের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা সম্পর্কে ঘোষণা 
মানিয়া লইলেন। যাঁদও মানিয়া লইবার সময় উহার দোষনুটিগলির 
প্রাতও দৃম্টি দেওয়া হয় নাই, এবং এ ব্যবস্থার যে অর্থ করা হইয়াছিল 
তাহাও ছাড়া হয় নাই, তথাপি অন্তর্বতঁ সরকার গঠন-সম্বন্ধীয় ১৬ই 

জুনের প্রস্তাব অস্বীকার করা হইল। প্রস্তাবের প্রাতালীপসহ এই 
সিদ্ধান্ত পন্রযোগে ভাইসরয় ও কেবিনেট মিশনকে জানানো হইল। অপর- 
দিকে লগ তো দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব আগেই মানিয়া লইয়াঁছলেন, এখন 
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অন্তর্বতাঁকালীন সরকার সম্বন্ধে কংগ্রেসের মীমাংসার অপেক্ষা কাঁরতে- 
ছিলেন। যোদন কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত এখানে পেপছিল, সেহাদন মিঃ 
'জন্নার সঙ্গে ভাইসরয়ের কথাবাতাঁ চলিতোছিল, ভাইসরয় আমাদের পন্র 
তাঁহাকে দেখাইলেন।' ১৬ই জুনের প্রস্তাবে ছিল যে, যাঁদ কোন দল এই 
প্রদ্তাক অস্বীকার করে, তাহা হইলেও ভাইসরয়ের অন্তর্বতাঁকালীন 
সরকার গঠনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে; এবং যে যে দল ১৬ই মের 
প্রদ্তাব মানিয়া লইয়াছে তাহাদের প্রাতানাধ লইয়াই ভাইসরয় সরকার গঠন 
কাঁরতে পারিবেন। এখন ব্যাপার দাঁড়াইল এই যে, কংগ্রেস ও লীগ দুই-ই 
১৬ই মের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, তাই ১৬ই জনের প্রস্তাবের আট দফা 
অনুসারে এই দুই দলের প্রাতানাধ লইয়াই ভাইসরয় অন্তর্বতরঁ সরকার 
গঠন কাঁরতে পারবেন, আর ইহাই তাঁহার আঁভগ্রায় ?ছিল, সোঁদনকার 
সাক্ষাতের সময়ে বড়লাট মিঃ 'জন্নাকে সে কথা বাঁলয়াও 'দয়াছলেন। 

লীগ দল তো আশা করিয়াছিল যে কংগ্রেস যাদ ১৬ই জুনের প্রস্তাব 
অস্বীকার করে তবে অন্তর্বতঁ সরকারে লীগেরই প্রাধান্য থাকবে, আর 
কংগ্রেসীরা গভরন্নমেন্টের বাঁহরে থাকায় ক্ষমতা লীগের হাতেই আসিয়া 
যাইবে। 'জিন্না-ভাইসরয়ের সেই সাক্ষাতের সময় পর্যন্ত ১৬ই জুনের 
পাঁরকল্পনা লশগও গ্রহণ করে নাই; কারণ উহা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের 
অপেক্ষা কিতোঁছল। ভাইসরয়ের এই কথায় তাহাদের খটকা লাগিল, 
তাহা হইলেও তাহারা সে রাত্রে পিদ্ধান্ত' কাঁরল যে ১৬ই জুনের পাঁরি- 
কল্পনাও লীগ গ্রহণ করিতেছে । পরের দিন ভাইসরয় ও কেবিনেট মিশন 
ঘোষণা করিলেন যে ১৯৬ই জুনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে কংগ্রেস 
অস্বীকার করিয়াছে, তাই তাহার অল্টম দফা অনুসারে এখন কংগ্রেস ও লীগ 
উভয়ের প্রাতানাধ লইয়া ভাইসরয় অন্তর্বতর্ঁ সরকার গঠন করিবেন 
কন্তু যেহেতু কোঁবনেট মিশনকে অবিলম্বে ইংলশ্ডে ফারতে হইবে এবং 
এই সরকার গঠন করিতে ছু বিলম্ব হইতে পারে, তাই ততাঁদন শুধু 
সরকার কর্মচারী লইয়াই কাজ চালাইবার মত গভর্নমেন্ট গঠন করা হইবে। 
এই "সদ্ধান্ত অনুসারে কোবিনেট মিশন ইংলশ্ডে ফিরিয়া গেলেন, একটি 
কাজ চালানো গভর্নমেন্ট গাঠিত হইল । 

ভাইসরয় ও কৌঁবনেট ীমশনের এই মামাংসায় লীগের ঘোর অসন্তোষ 
হইল। উহার নেতারা কড়া কড়া মন্তব্য করিলেন। লাীগ-কাউনসিলের 
এক আঁধবেশন ডাকা হইল । তাঁহাদের বন্তব্য ছিল, কংগ্লেস ১৬ই মে 
তাঁরখের প্রস্তাব গ্রহণ করে নাই, উহার এমন কঠোর সমালোচনা করিয়াছে 
এবং কদর্থ করিয়াছে যে তাহা অগ্রাহ্য করারই মত--নিজেদের উদ্দেশ্যও 

স্পমন্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছে যে' উহারা দেশবিভাগ মানে না, অথচ দেশ- 
বিভাগই তো এই প্রস্তাবের গোড়ার কথা। এই গোড়া ভাঁঙ্গয়া দেওয়ার 



৭৯২ আত্মকথা 

জন্যই তো কংগ্রেস এই সংঁবধান রচনা সাঁমতিতে যাইতে চায়। ইতিমধ্যে 
বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক আঁধবেশন হইল, তাহার 
নবানবাচত কমাঁটিতে নেহরু হইলেন সভাপাঁতি। সেই আঁধ- 
বেশনে কংগ্রেস-সোস্যালম্ট দলের বরোধের পরেও কমিট ওয়ার্কং 
কামাটর সদ্ধান্তকে সমথন করিলেন। তাহার পর 'বাভন্ন প্রদেশের 
বিধানসভাগ্ুলিতে সংাবধান রচনা সমিতির সদস্য নিবচিন আরম্ভ হইল। 
এই নর্চনে কংগ্রেস তাহার বাহর হইতেও 'বাঁশস্ট লোকদের সদস্য 
নিবচিনের নীতি গ্রহণ কারলেন। তাহা ছাড়া অন্য লোকও নির্বাচিত হইলেন। 
মুসলমানদের মধ্যে প্রায় সব প্রদেশেই বিধানসভায় শুধু লীগ দলেরই 
লোক ছিলেন, সেইজন্য লীগের সদস্যেরাই প্রায় নিবাঁচিত হইলেন, কারণ 
মুসলমানই মুসলমানকে 'নর্চিন কাঁরতে পাঁরিতেন। সীমান্ত প্রদেশ 
হইতে তিনজন মুসলমানই িবাঁচত হইবার ছিল_ মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ ও খান আবদুল গফর খান 'িবচিত হইলেন। যত্তপ্রদেশে শ্রীরীফ 
আহমদ িদোয়াই, 'দল্লীর শ্্রমাসফ আল আর বাংলা দেশের শ্রীাফজলূল 
হক, লীগের বাহরের এই কয়জন 'িবাচিত হইলেন। শবহারের কোন 
মুসলমান 'িবচিত হইতে পারিলেন না। বাংলাদেশ হইতে ডাঃ আম্বেদকর 
নির্বচিত হইলেন। বাঁছয়া বাঁছয়া কংগ্রেসের প্রধান প্রধান লোক, প্রীসদ্ধ 
আইনজ্ঞ আর পুরাতন দেশভন্ত লোক 1াবধান রচনা পাঁরষদে লওয়া হইল। 
লীগও এই 'শনবচিনে যোগ 'দলেন। লীগের মেম্বারগণ আপনাদের 
প্রাতনিধি নিবচিন কারলেন। মিঃ 'জন্না পাঞ্জাব হইতে নির্বাচিত হইলেন। 

ােবচিনের পরে লীগ-কাউীন্সলের এক বৈঠক বাঁসল। সেই বৈঠকে 
লীগ স্থির করিলেন যে তাহারা ১৬ই মে এবং ১৬ই জুনের দুই প্রস্তাবই 
অস্বীকার কারবেন, যে সকল সিদ্ধান্ত দ্বারা এই প্রস্তাব মানয়া লওয়া 
হইয়াছিল তাহাদের প্রত্যাহার করা হইবে। আরও স্থির হইল বে 
পাঁকস্তান স্থাপনের জন্য তাঁহারা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (োইরে একশান) 
আরম্ভ করিবেন। তখনকার মতো ইংরেজ রাজের দেওয়া উপাধিগুলি 
প্রত্যর্পণ করিবার জন্য মেম্বারদের নিদেশ দেওয়া হইল। বৈঠকে ইংরেজ 
সরকার এবং কংগ্রেস উভয়ের বিরুদ্ধে কড়া কড়া বন্তৃতা হইল। মনে হইল 
যেন. সে উভয়কেই আক্রমণ কাঁরবে। ইহার পরেই ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটির এক বৈঠক হইল । সেই অধিবেশনে পূনরায় পরিজ্কার ভাষায় 
১৬ই জনের প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। 

এখন ভাইসরয়ের সামনে পরিস্থিতি দাঁড়াইল এই যে, একাঁদকে কংগ্রেস 
১৬ই মের প্রস্তাবে সম্মতি জানাইল, কিন্তু ১৬ই জুনের প্রস্তাবে অসম্মাত 
জানাইল। অপর দিকে, লীগ তাহার কাীনল্সলের অধিবেশনে নূতন 
আপান্ত তুলিয়া এই দই প্রস্তাবই অস্বীকার কারল। এজন্য, লীগকে 
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বাদ দয়াই ১৬ই জুনের অষ্টম বাঁধ অনুযায়ী ঘর্বতর্ঁকালীন গভর্ন 
মেন্ট কায়েম করা স্থির হইল। ভাইসরয় জওয়াহ: নাল নেহেরুকে এই 
অন্তকলিীন সরকারের জন্য প্রস্তাব উপাঁস্থত করিতে অনুরোধ 
করিয়া পন্র দিলেন। পশ্ডিতজী মিঃ জিন্নাকে এই সরকারে আসন গ্রহণ 

কারবার জন্য অনুরোধ কাঁরলেন, কিন্তু মিঃ 'জন্না সে অনুরোধ অগ্রাহ্য 
কারলেন। কাজেই লীগকে বাদ দিয়াই সরকারের জন্য নাম বাছাই করা 
ভিন্ন পশ্ডিতজীর সামনে অন্য পথ রাঁহল না। ভাইসরয়ের সঙ্গে 
সাক্ষাতের পর ?তাঁন নামের কথা "চন্তা কাঁরতে লাগলেন। এই কাজে 
সহায়তার জন্য 'দল্লীতে ওয়াকং কামাটির পালামেন্টার সাব-কামাটর এক 

বৈঠক ডাকিলেন। এই কমমাটির তিন জন সভ্য ছিলেন--সরদার বল্লভভাই 
প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আর আঁম। 

কলিকাতার হত্যাকাণ্ড 

আমরা এই নাম বাছাইয়ের কাজে ব্যাপৃত আছি, এমন সময় খবর আসল, 
কাঁলকাতায় ভরঙ্কর সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া গ্িয়াছে। লীগ 
আপনার নূতন নীতি প্রচারের জন্য ১৬ই'আগন্ট ঠিক কাঁরয়াছে। এঁ দিন 
সব্ত্র হরতাল ও সভাসামাত কারবার নিদেশ দেওয়া হইয়াছিল। সেই 
সিদ্ধান্ত অন্যায়ী কিকাতায়ও হরতাল ইত্যাঁদ হওয়ার কথা 1ছল। 
বাংলা ও সম্ধ, প্রদেশে তখন লীগ সরকার কায়েম ছল। এ দুই প্রদেশে 
মান্্মন্ডলশ এ দন অর্থাৎ ১৬ই আগম্ট সাধারণভাবে সরকারি ছুটি 
ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেজন্য আপস, আদালত, ব্যাঙ্ক ইত্যাঁদও বন্ধ 
করা হইল। কংগ্রেস প্রায় সাতাশ-আটাশ বৎসর যাবৎ হরতালের জন্য দিন 
স্থির কারিয়া আসিতোঁছলেন, বহু স্থানে পূর্ণ হরতালও পালিত হইয়াছিল। 
কিন্তু এ হরতাল সরকারের বিরুদ্ধেই হউক বা সরকারের কর্তৃত্ব উহার 

কংগ্রেস কোন সাবধা কখনও গ্রহণ করে নাই। লীগ 'কল্তু প্রথম সুযোগেই 
আঁধকারের অপপ্প্রয়োগ কারল। লোকমান্রেই ইহার 'বরোধতা কাঁরল। 

স্পম্টই বলা হইল যে, আপস, কাছারি বন্ধ থাকলে বহ্ লোকের 
অবসর থাকবে এবং হরতাল, সভা-সামাত, মছিল সব 'কিছ-তে 'বঘ্নু 
ঘাঁটবার সম্ভাবনা থাকিবে । বাংলা দেশে প্রকাশ্য জনসভা কাঁরয়াও এই 
কথা বলা হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 'মঃ স:রাবার্দ কাহারও 
কথায় কান দিলেন না. বরং উত্তর দিলেন যে, শান্ত বজায় রাখিবার জন্যই 
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ছুটির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ দিন প্রভাত হইতেই দোকান-পাট বন্ধ 
রাখবার জন্য লোকের উপর জবরদাঁস্ত চলিল, সঙ্গে সঙ্গে লুটতরাজ, 
খুনখারাবিও সুরু হইল। 

গভর্নমেন্ট ১৬ই আর ১৭ই আগম্ট দুপুর বেলা পধন্ত এই ব্যাপার 
বন্ধ করার জন্য বিশেষ কোন চেস্টা কারলেন না। ইতিমধ্যে হাজার হাজার 
লোক মরিল, হাজার হাজার দোকান লুটপাট হইল, এবং আগুনে পাাঁড়য়া 
গেল। তখন বন্ধ করিবার চেস্টা হইল কিন্তু ততক্ষণে দাঙ্গা প্রবল আকার 
ধারণ করিয়াছে । চার দিনব্যাপী জোর মারামার খুনাখূনি চাঁলল। 

শোনা যায় ছয়-সাত হাজার লোকের প্রাণনাশ হইয়াছল। দুই-তিন দন 
পর্যন্ত রাস্তায় ঘাটে লাশ পাঁড়য়া রাঁহল। এখান ওখান হইতে প্রায় তিন 
হাজার মৃতদেহ সরান হইল-_আরও শোনা গেল যে, বহু মৃতদেহ মাঁটর 
নীচে, নালার মধ্যে ফোলয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাদের দুর্গন্ধে পথ চলা 
কম্টকর হইয়া উঠিয়াছে। আগুনে পোড়া ঘরগুঁলর মধ্যে আর হুগলণ 
নদীর ভিতরে কত যে মড়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার ঠিক ঠিকানা 
নাই। শুনা যায় হাওড়ার পুলের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া বহু লোককে 
গঙ্গায় ডুবাইয়া মারা হইয়াছে। শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, স্ত্রীলোক কাহারও 
প্রীতি দয়া করা হয় নাই, নার্বচারে সকলকে 'নম্ঠুরভাবে বধ করা হইয়াছে। 
আজ নয় দিনের দিন। এখন অবস্থার একটু উন্নতি হইয়াছে। এখনও 
পুলিশ আর সেনাবাহনীর কড়া পাহারা । তবু এঁদক ওঁদকে কিছ 
কিছু চলিতেছে । খাস কাঁলকাতার উপরে এই রকম হত্যাকাণ্ড আর 
কখনও হয় নাই। বোধ হয় নাঁদর শাহের 'দল্ল হত্যাকাণ্ডের পর ভারত- 
বর্ষের ইতিহাসেই আর এই রকম ব্যাপার ঘটে নাই। সেই হত্যাকাণ্ডে কত 
লোকের প্রাণ 'গিয়াছল তাহার সঠিক 'হিসার আজও জানা যায় নাই; 
লীগের একজন 'বিশিম্ট নেতা, স্যার ফরোজ খাঁ নূন, সম্প্রাত একবার 
বালয়াছিলেন যে এমন অবস্থা কাঁরয়া তুলিবেন যাহা চেঙ্গিজ খাঁর 
আমলেও করা হয় নাই। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কিছু নমুনা পাওয়া গেল। 
কাঁলকাতার বাঁহরেও কোথাও কোথাও সেই দন এই দাঙ্গা চলিয়াছল, 
কিন্তু কালকাতার ঘটনার তুলনায় সে সব তুচ্ছ। তবে এখন শোনা যাইতেছে 
যে ঢাকা, বেনারস, এলাহাবাদ, রাণীগঞ্জ, দিল্লী এবং এরকম আরও কয়েক 
জায়গায় কিছ: কিছু লাগয়াই আছে। তবে সরকারি কর্মচারীরা অবস্থা 
অনেকটা আয়ন্তের মধ্যে আনয়াছেন। এখন তো 'মিঃ সূরাবার্দও এই কাজে 
হাত দিয়াছেন আর শান্তি স্থাপনের জন্য আবেদন কারতেছেন। হিন্দীতে 
একটা কথা আছে, “সতরটা ইপ্দুর মেরে খেয়ে বেড়াল এখন চলল মক্কা”। 
কাঁলকাতার দাঙ্গা সম্বন্ধে ইংরেজি দৈনিক “স্টেটসম্টান', যাহা বরাবর 
লীগেরই পোষকতা কারয়া আঁসতোছিল, 'লাখল যে শান্তরক্ষার ব্যাপারে 
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লীগের অযোগ্যতা প্রমাঁণত হইয়া গেল, এইবার উহাদের সারয়া পড়া 
দরকার। ইংলশ্ডের টাইমৃস প্রভৃতি অনেক কাগজে এই ধরনের মন্তব্য 
প্রকাশিত হইল। দেশীয় কাণ্জগ্যীলর তো কথাই নাই। এত সত্তেও 
লীগদলের চৈতন্য হইল না। ১৯৩৭-৩৮ সনের কংগ্রেস মান্িমন্ডলের 
বিরুদ্ধে যাহারা বিনা কারণে এত আন্দোলন সুরু কারয়াছিল সেই লীগই 
আজ এই অশ্রতপূর্ব ও ভীষণ অত্যাচারের কথায় একেবারে চপ কাঁরয়া 
রহিল, অথচ এই ব্যাপারে স্পম্ট তাহাদের হাত না থাকলেও পাঁরচ্কার 
সমর্থন ও উৎসাহ তো ছিলই। মিঃ 'জন্না শুধু বাঁললেন যে অপরাধীর 
সাজা অবশ্যই হইবে, তবে পুরাপ্দার 'রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কাহার 
দোষ তাহা ঠিক বাঁলতে পারবেন না। তবে তাঁহার বিশ্বাস লীগভুন্ত 
লোকেরা নিশ্য় লীগের হুকুমের বিরুদ্ধে যায় নাই এবং যাঁদ কেহ সের্প 
বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে তবে প্রাদেশিক লগ সরকার অবশ্যই তাহার 
শাসনের ব্যবস্থা করিবেন। উত্হাদের মৃখ্য পান্রকা ডন” তো সব কিছুকেই 
অনেক লঘু করিয়া ছাপাইল, এবং শুধু খবরটা দেওয়া ছাড়া এ বিষয়ে 
কোন মন্তব্য কীরিল না। এই ব্যাপারে সারা দেশময় একটা চণ্লতা ও 
ব্রাসের সণ্ার হইল । এমনও শোনা যাইতে লাগল যে গোড়ায় তো 'হন্দুই 
কোঁশ মারা পাঁড়য়াছে, দিন্তু পরে যখন সরকার হইতে শহন্দুদের কোন রকম 
সাহায্যই শমালল না তখন উহারাও আপন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য লাগয়া 
গেল; ফলে হয়তো মৃতের সংখ্যা মুসলমানের মধ্যেই বোশ। যাহা হউক, 
'হন্দুই আঁধক মারা যাক, কি মুসলমানই আঁধক মারা যাক, এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই যাহারা মাঁরয়াছে তাহাদের আঁধকাংশই 'নদেঁষ, যাহারা দাঙ্গায় লিপ্ত 
ছিল না, কিন্তু দাঙ্গাকারীর হাতের 'শকার হইয়া মারা পাঁড়ল। কোটি 
কোঁট টাকা নম্ট হইল, বোশর ভাগ টাকাই গেল হিন্দুর। বহু হিন্দুর 
ঘর-সম্পাত্ত লুট হইল। এখন পর্যন্ত এই ব্যাপার চলিতেছে। দেখা যাক 
কলকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে আরও কত ?ক হয়। 

অস্থায়ী সরকারের পবাহ্ছে 

এঁদকে অন্তর্বতর্ঁ সরকার স্থাপনার জন্য কথা চলিতেছে, ওঁদকে খুন- 

খারাবি চলয়াছে। ভাইসরয় আর পাণ্ডত জওয়াহরলাল নেহেরু ঠিক 
কাঁরলেন যে এই দাঙ্গা-হাগ্গামার জন্য সরকার গঠনের কাজ যেন বন্ধ করা 

না হয়। আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি ভাইসরয়ের কাছে অন্ত- 

বত“ সরকারের জন্য নাম পাঠাইয়া দিয়াছেন, আজই তাহা কাগজে ছাপা 
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হইবে। এঁ তালিকায় আমার নামও আছে। আজ হইতে এক সপ্তাহ পরে 

এই তালিকায় যাহাদের নাম আছে তাহারা গভন“মেন্টের কাজকর্ম চালাইতে 
থাকবেন, সৃতরাং আজ পর্যন্ত লাখয়াই এই কাহনন সমাপ্ত কাঁরতে চাই। 

ইহারা তো 1সমলায়ও আমার নাম 'দিয়াছলেন। আগেই বাঁলয়াছ, 
আমার বেশ একট দ্বিধা ছল, কিন্তু পৃূজনীয় বাপুজীর কথায় পরে 
সম্মত হইলাম। একট নোৌতিক "দবধা আমার মনকে আলোড়িত কাঁরতে- 

ছিল; তখন হ্দ্ধ চালতেছে, মন্তিমণ্ডলে যাওয়ার অর্থ হইবে এ যুদ্ধে 
সহায়তা করা। সমলা কনফারেন্স ভাঁঙ্গয়া যাইবার অজ্প 'দনের মধ্যেই 
ন্তু যুদ্ধ সমাপ্ত হইল। সেজন্য এখন আর নৌতিক দ্বধা-সঙ্কোচের 
কোন কারণ রাহল না। আর, পাণ্ডিত নেহেরু তো আগেই আমার নাম 
পাঠাইয়া 'দয়াছলেন। সেজন্য ১৬ই জ:নের প্রস্তাবেই আমার নাম গিয়া- 
ছিল যাঁদও উহা প্রত্যাখ্যানের পর কথাটা স্থাগত ছিল। ইতিমধ্যে আবার 
যখন কথাবাতাঁ সুর হইল তখন মনে হইল, অন্তর্বতর্ঁ সরকারে পাঁণ্ডিতজনর 
মাল্লিমণ্ডলে নাম গেলেও পরে মীরাট কংগ্রেসের সভাপ্পাতি পদের জন্য 
আমার নাম খালি রাখা হইবে। কেহ কেহ মনে কারলেন, আমাকে বধান- 
নমণি-সামতির সভাপাঁতি করা হইবে, গভরন্নমেণ্টে কোন আসন দেওয়া 
হইবে না। আমার এ বিষয়ে বালবার 1কছন ছিল না, যাহা ক; ঠিক 
হইবে তাহাতেই আম রাজী আছ। তবে আমার পছন্দ অপছন্দের কথা 
জিজ্ঞাসা কারলে দুইটির মধ্যে অস্থায়ী সরকারের মধ্যে যাওয়াই বোঁশ 
পছন্দ। 'কন্তু আমার রুচির উপর এই কথা নির্ভর করিল না। সকলের 
বচারে আমাকে সভাপাঁতির পদ দেওয়াই স্থির হইল । আমার নাম দেওয়া 

হইল। এই সব কথা 'দল্লীতে আমার সামনেই ঠিক হয়। আম বিশ্রামের 
জন্য 'পিলানী চাঁলয়া আসলাম। ওখান হইতে একাদনের জন্য জয়পুর 
গিয়াছলাম। জয়পুরেই তার-যোগে আহ্বান আসল । সেখান হইতেই "দল্লী 
চলিয়া গেলাম। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যখন কাহার কাহার নাম 
দেওয়া হইবে “স্থর হইয়া গেল তখন 'পলানী ফিরিয়া গেলাম। যতাঁদন 
আবার ডাক না আসে এখানে থাকিব মনে করিয়াছিলাম। মনে হইল, 
আগম্টের শেষাশোষ পর্যন্ত এখানে থাকতে পাঁরিব, কেননা ইহার আগে 
আর সরকার গঠনের সময় হইবে না। কিন্তু এইখানে পেশীছিয়াই মনে 
পাঁড়ল যে ২৭শে আগম্ট ৫১৯৪৬) ওয়াং কামাটর বৈঠকে গান্ধীজী 
আ'সিতেছেন সৃতরাং ২৭শের মধ্যে দিল্লী পেশীছিতেই হইবে । 

গত ২৬ বৎসর যাবৎ দন-রাত কংগ্রেসেরই কাজে লাগয়া রাঁহয়াছি। 

কেবল অসুস্থ হইয়াই বাড়ী যাইতাম। ভাইয়ের মৃত্যুর পর দিন-কতক 
বাড়ীর কাজে সময় দিয়াছিলাম, তাহা ভিন্ন সংসার হইতে একেবারেই 
বিচ্ছিন্ন 'ছিলাম। নিজের থাকবার জন্য কখনও কোথায়ও 'ভলন্ন ব্যবস্থা 
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কার নাই। হয় আশ্রমে থাঁকয়াছি, নয় যেখানে যখন গিয়াছি বন্ধ্রবান্ধবের 
বাড়ীতে থাকিয়াছি। পাটনায় দুই-চারি দিন মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে কাটাইয়াছি। 
এই এক ধরনের জীবন কাটয়াছে। কখনও কোন আসে বাঁসয়া কাজ 

কার নাই। কছনাদন পাটনা িউীনাসপ্যালাটির চেয়ারম্যান হইয়া এ 
আঁপসের দপ্তরে বাঁসয়াছি তবে তাহা এত অজ্প দিনের জন্য যে উহা 
গণনার মধ্যে না আনিলেও চলে। কংগ্রেসের কাজ পাঁরচালনার ভার অবশ্য 
লইতে হইয়াছে, তবে সেখানেও দপ্তরের কাজ অপেক্ষা জনসাধারণের সংস্পর্শে 
আসবার কাজই বোশ আর সেই কাজ একেবারেই অন্য ধরনের । এবার 
এক নূতন জীবনে প্রবেশ কারিতে হইবে । এখন এই কাজে মাসক বেতন- 
রূপে অর্থও আসবে। অবশ্য জান না, এই বিষয়ে কংগ্রেস ক নিদেশ 
দিবেন_ এই টাকার কতটা গ্রহণ করিব আর 'িভাবে খরচ কাঁরব। 

তাছাড়া, যে সকল কঠিন সমস্যা দেখা 'দবে তাহাদের মীমাংসাই বা 
কি ভাবে করিব। আমাকে কোন্ দপ্তর দিবে তাহাও জান না।' প্রথমে 
শুনয়াছলাম আমাকে কীষ ও খাদ্য বিভাগ দেওয়া হইবে । আম চাঁলয়া 
আসার পর পশ্ডিতজন আর ভাইসরয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর 
আমাকে কোন্ বভাগ দেওয়া 1স্থর হইয়াছে তাহা জানি না। এই বিভাগই 
যাঁদ পাই তবে আমার মনোমত হইবে । যাঁদও অন্ন-সমস্যা কঠিন হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে এবং এই সময়ে তাহা সামলানো সহজ হইবে না। 

আমার ইচ্ছা ছিল, কাজে যোগ দেওয়ার আগে একবার পাটনা ও রাঁচ 
ঘ্যারয়া আসব কিন্তু সম্ভবত সময় হইবে না। রাঁচ যাওয়া খুবই দরকার । 
জনার্দনের ছেলে শ্রীমান সূর্ধপ্রকাশ দীর্ঘাদন রোগে ভূগিতেছে। এ 
অসুখের জন্য বোম্বাই হইতে তাহাকে পাটনায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল । 
বোম্বাই, পাটনা কোথায়ও ডান্তার উহার রোগ ভাল কারতে পারলেন না। 

তারপর উহাকে রাঁচি পাঠান হইয়াছে। এই তো প্রায় দশ মাস হইল। আড়াই 
বংসর মাত্র বয়সের শিশুটি বড়ই কম্ট পাইতেছে। গ্রাতাদন জবর আসে। 
খুব কাঁসিও ছিল। ফুসফসের কিছু দোষ ছল। এখন শীনতেছি সেই 
দোষ একট কমিয়াছে। এখন কোমরে ঘায়ের মত দেখা 'দয়াছে। উহাকে 
একবার দেখিয়া আসবার ইচ্ছা প্রবল। জনার্দদও এখন চাকুরিস্থল 
বোম্বাই ফিরিয়া 'িয়াছে। দোঁখ, কি করা যায়। এই তো পারাস্থাতি, 

ইহার মধ্যেই নূতন কাজ আরম্ভ করিতে হইতেছে। 
নূতন নূতন লোকের মধ্যে এমন অনেকের সঙ্গে পারিচয় হইবে যাঁহারা 

বা যাঁহাদের বন্ধ-বান্ধবেরা আমাদের সঙ্গীদের জেলে আটক রাখিয়াঁছলেন, 
-আমাদের সঙ্গে নানা প্রকারের কঠোর ব্যবহারও করিয়াছিলেন। তবে 
আমার মনে কাহারও প্রতি কোন বিরূপতা নাই, এবং আমার মনে হয় 
আম সকলের সঙ্গে 'মাঁলয়া-মাঁশয়া কাজ কাঁরতে পাঁরব। তবে গভর্ন- 
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মেন্টের বাহিরেও অনেক কঠিন কঠিন সমস্যা আছে। জানি না লীগ কি 
কারিবে, আর জনসাধারণের বা কি মাত হইবে। আম যাঁদ সততার সঙ্গে 
আর বিনা পক্ষপাতে সকলের সেবা কারিতে পারি তবে 'নশ্য়ই ফল শুভ 
হইবে। আমার তো এই আশা, এখন ঈশ্বরের হাত। 

সমাপ্ত 

পিলানী 
১৪ আগন্ট ১১৪৬ 



পারশিষ্ট 

এই ডায়েরী আমি কখন হইতে লিখিতে সুরু কাঁরয়াছি আর কিভাবে 
'লাখয়াছ তাহা এই পদুস্তকের 'বাংলায় দভর্ষ ও ভারতের অখন্ডতা' অধ্যায়ে 
বর্ণনা করিয়াছি। পুস্তকের শেষে বাঁলয়াছি যে অন্তর্বতাঁ সরকার গাঁঠত 
হওয়ার আগেকার পাঁরাস্থিতি ইহাতে লেখা হইয়াছে। আজ হইতে চারি 
মাস পূর্বে আমি বইটি শেষ কারয়াছি। ইতিমধ্যে অনেক কিছ; ঘটিয়াছে, 
অনেক গুরুত্বপুর্ণ কথাবার্তা হইয়াছে_তাহাদের বিষয়ে বইয়ের পাঁরাঁশচ্টে 
কিছ বলা ভাল মনে কাঁরতোছ। 

১৯৪৬ সনের ২রা ডিসেম্বর এই সরকার চালু হইল। ইহার মধ্যে মন্ত্রী 
হইলেন ১২ জন- সর্বশ্ত্রী জওয়াহরলাল নেহের, সর্দরি বল্পভভাই প্যাটেল, 
শরৎচন্দ্র বসু, রাজাগোপালাচার, আসফ আলি, ডক্টর মাথাই, জগজীবন- 
রাম, শফত আহমদ খাঁ, সদরি বলদেও সং, ভাভা, আলি জহর আর 
আম। সদরি বল্লভভাই প্যাটেল, শ্ীজগজীবনরাম আর আঁম- এই তিনজন 
এ সময় বিড়লা ভবনে বাস কাঁরতেছিলাম। 'বিড়লা ভবনে আমাদের 
সম্র্ধনা করা হইল আর গভর্নমেন্ট হাউসে রওনা করা হইল। সেখান 
হইতে পুজনীয় গান্ধীজীর কাছে গেলাম, সকলে বাপুজীর আশাবাদ 
গ্রহণ কারয়া সেখান হইতে ভাইসরয়ের কাছে গেলাম নিজ নিজ কাজ 
বাঁঝয়া লইবার জন্য। নিয়মানুযায়ী সেখানে আমাদের শপথ গ্রহণ করিতে 
হইল। ইহার মধ্যে একটা প্রধান কথা ছিল যে আমাদের রাজা জর্জ ও 
তাঁহার প্রতি আনুগত্য দেখাইতে হইবে। 

আমাদের সারা জীবন কাটিয়াছে বিটিশ শাসন হইতে ভারতকে মন্ত 
কারবার সাধনায়। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ রাজের আনুগত্যসূচক শপথ গ্রহণ 
করা কতদূর উচিত হইল সেই প্রশ্ন অনেকের মনকে তোলপাড় কারতে 
লাগিল। কথা হইল যে, ইংরেজের শাস্তে এই প্রকার শপথ একটি 
আবশ্যকীয় অঞ্গ, আবার প্রজাতন্রে শাসনকার্য প্রজার মতানুসারে চাঁলবে 

ইহাও আঁনবার্য অঞ্গ। প্রজাতন্বের সম্মতি না রাজা কিছুই কাঁরতে 
পারেন না, আর প্রজাতন্বের মতামতও পালামেশ্টে পাশ করাইয়া লইতে 
হয়। সেই সম্মাত অনূসারে প্রধানমন্ত্রী কার্য পরিচালনা করেন। রাজা 
উহার উপর হস্তক্ষেপ কারতে পারেন না, মীন্দ্মণ্ডল গঠিত হওয়ার পর 

তিনি যে ভাষণ দেন তাহা এ মল্লিদেরই প্রস্তুত করা আর কাজ যাহা করেন 
তাহাও মল্্রীদের কথামত। একজন আইনশাম্ত্রী লিখিয়ছেন যে প্রধান- 
মন্ত্রী রাজার কাছে কাগজপন্র পেশ করিলে রাজাকে উহাতে সাঁহ দিতেই 
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হয়, এমন কি যাঁদ সেই কাগজে রূজার ফাঁসর হুকুমনামা থাকে তাহাতেও 
সহি দিতে অস্বীকার করার ক্ষমতা রাজার নাই। এইরূপ এক ঘটনা তো 
বংসর কয়েক পূর্বেই হইয়া 1গয়াছে যখন প্রধ্মনমন্তী বলডুইনের সম্মতি 
মানিয়া লইয়া রাজা অস্টম এড্ওয়ার্ডকে সিংহাসন ত্যাগ কাঁরতে হইল। 
ইংলণ্ডেই যখন এই রাঁতি তখন ভারতকে স্বাধীন করার এই প্রচেষ্টার সময় 
এই শপথ লইয়া বিরোধ করা সঙ্গত হইবে ক? বিশেষ লোকে যখন 
এইভাবেই উহাকে গ্রহণ করিয়াছে। বল্ডুইন যাঁদ রাজাকে গাঁদ ছাঁড়য়া 
দেওয়ার নিদেশ দিতে পারেন তবে ভারতের মন্তীও ইংরেজকে ভারত 
ছাড়িয়া যাওয়ার পরামর্শ দিতে পারবে, এমন শপথ মানয়া লইলেও। 
এই হিসাবে এই দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ আমরা দোৌখলাম না এবং 
সকলেই শপথ লইলাম। 

আমাকে কাঁষ ও খাদ্য বিভাগের ভার দেওয়া হইল । সারা দেশে প্রচণ্ড 
অন্নসঙ্কট--বিশেষত দক্ষিণের যে-সব প্রদেশে শুধু ভাতই খায়। ১৯৪৫ 
সনে বর্ধা খুব কম হইয়াছিল, সেজন্য সবন্র, বিশেষ দক্ষিণে, ধানের ফসল 
মারয়া গিয়াছিল। শীতেও তেমন বৃম্টি হইল না, সেজন্য রাবিশস্যও কম 

হইল। আগেই যুদ্ধের বংসরে চাউলের ঘাটাতি হইয়াছিল কারণ বর্মা হইতে 
চাউল আমদানি করা যায় নাই। হিন্দুস্থানের কতকগুলি প্রদেশে লোকের 
প্রয়োজনমত ধান উৎপন্ন হয় না, ব্রহ্গদেশ হইতে চাউল আঁনয়া সেই ঘাটতি 
পূরণ করা হয়। এখানকার আমদানি বন্ধ হওয়ায় মুশাকল হইল। 
বাংলার ভীষণ দুভরক্ষের ইহাও একাট কারণ। ১৯৪৬ সনের গোড়াতেই 
আশঙগকা হইতোছিল যে এই বংসর অন্নের অভাবে আকাল পাঁড়বে। এজন্য 
ভারত সরকার বিদেশ হইতে চাউল আমদাঁন করার কথা ভাঁবতোছলেন। 
আজকাল দীনয়াভর অল্নসংকট দেখা দেয়, সেজন্য একাঁট আন্তজাতিক 
সংস্থা গঠিত হইয়াছে, এই সংস্থা যেখানে উদৃবৃত্ত চাউল পাওয়া সম্ভব 
সেই সব জায়গায় খোঁজ করিয়া ঘাটতি অণ্লে সেই চাউল পাঠাইবার 
ব্যবস্থা করে। ভারতবর্ষও এঁ সংস্থার সভ্য, সেজন্য ভারতের পক্ষ হইতে 
এঁ সংস্থার কাছে খাদ্যের জন্য আবেদন জানান হইয়াছল। 

বিদেশের সব্প, বিশেষ কাঁরয়া আমেরিকায়, এখানকার খবর পেপীছিয়া- 

খাদ্য পাঁরাস্থাত দেখিতে দোখতে অবশেষে 'হন্দস্থানে আসিয়া 

পেশীছিলেন। এখানকার শোচনীয় অবস্থায় আভভূত হইয়া সাহাষ্য দতে 

চাহলেন। তখন আমেরিকা হইতে বেসরকারি জনকয়েক লোক হিন্দব- 

স্থানের অবস্থা দেখিতে আঁসিলেন। ইতহারাও আমাদের শোচনীয় খাদ্য- 

সংকট দেখিয়া বিচলিত হইলেন। ফলে আন্তজাতিক সংস্থা ভারতকে 
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সামান্য। কারণ হয়তো ইহাদের পাঁজর অল্পতা, আর এক কারণ, 
ইহাঁদিগকে সকল দেশকেই কিছ সাহায্য কাঁরতে হয়। আঁম যোঁদন হইতে 
এই দপ্তরের ভার হাতে লইয়াছি সেই দিন হইতে আশঙ্কায় মন ব্যাকুল, 
কবে না জান অনাহারে লোক মারতে থাকবে । দেশে ও 'বদেশে যে 
পারমাণ খাদ্য মজুত পাওয়া গেল, প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে তাহা 
প্রদেশগলির মধ্যে বাঁটয়া দেওয়া হইল। এই কাজে হাত 'দয়াই আম 
দোঁখলাম, গান্ধীজীী আগে যাহা বাঁলয়াছিলেন তাহাই ঠিক। তান বাঁলয়া- 

ছিলেন, বিদেশের উপর বিশেষ ভরসা করা যায় না, কেননা সাহায্য গ্রহণ 
কাঁরলেই তাহার হাজার রকমের আঁন্ধ-সান্ধ। নজের দেশ ও নিজের দেশ- 
বাসীর উপর নির্ভর করাই ভাল। আম আবিলম্বে ব্যাপারাট বুঝিয়া 
লইলাম ও দেশের কাছে আবেদন কাঁরলাম যে, যে যতটা কাঁরিতেছে তাহার 

অপেক্ষা অধিক অন্ন উৎপাদন করুক, যে যতটা পারে কম খাইয়া চাউল 
বাঁচাইয়া চলুক আর সেই উদৃবৃত্ত চাউল অপরকে 'দিক। 

বদেশ হইতে যতটা আমদানি করা সম্ভব তাহার 'দকে জোর চেল্টা 
চলিতে লাগল আর যেখানে যতটা ভাত খাওয়া কমানো ঘায় তাহার দিকে 

দৃষ্টি রহিল। দিন-রাত চিন্তার বিরাম নাই। শুধু; আমার নয়, আমার 
[বিভাগে সকল কর্মীরই-_তাঁহারা যেন অ্ধকতর "চান্তিত হইয়া পাঁড়য়া- 
ছিলেন, কেন না এতাঁদন পর্যন্ত অনাহারে মৃত্যু হইতে রক্ষা কারবার ভার 
তো তাঁহাদের উপরেই ছিল। আম তো এই মোটে আঁসয়াছি। সুখের 
বিষয় আমার সহকমাঁদের আর আমার মধ্যে এ বিষয়ে 'বন্দুমাত্র মতভেদ 
ছিল না_ এবং আমরা সকলে 'মালয়া-মাঁশয়া এই সংকট সময়ে দেশকে 
বাঁচাইবার কাজে লাগয়া আছি। আমাদের মতে সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর 
এই চার মাস সবপেক্ষা কঠিন সময়। ডিসেম্বর তো শেষ হইয়া আসিল। 
ঈ*বরের দয়ায় এখন পর্যন্ত অন্নাভাবে কেহ মারা পড়ে নাই। লোকের 
খাওয়ার বরাদ্দ খুব কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা চাউল 'ভন্ন গম 
যব, জোয়াঁড় কিছ খাইত না, তাহাদের এখন অন্নাভাবে সব কিছুই 

খাওয়ার জন্য তৈয়ারি করা হইতেছে, কিন্তু মান্ষকে গম মকাই-ই বোৌশ 
দিতে পাঁরতোছি, চাউলের অংশ খুবই কম। লোকের খোরাক সেজন্য 
খুবই কম হইয়া পাঁড়য়াছে, আর আগে কোনাঁদন এমন খাদ্যের কথা কেহ 
কজ্পনাও করিতে পারে নাই। তবু, এত কম্ট সত্তেও, ঘথেম্ট সাহস ও 

ধৈর্য সহকারে সাধারণ. লোকে" এই সংকটকাল পার করিয়া থাকে। বা 
মোটামূঁটি ভালই হইল এবং ধানের ফসল মাঝামাঝ ধরনের। এখন তো 
ধান লোকের চোখের সামনে, কেহ কেহ বা গোলায় তুলিয়াছে আবার 
কোথাও কোথাও চাউল তৈয়ারও হইয়া গিয়াছে। যে-সব অণ্ুলে লোকের 
চাউলই খাদ্য তাহাদের জন্য ভয় কিয়া আসিল এখন ভাবনা হইল সেই 
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সব প্রদেশের জন্য যেখানে গম প্রধান খাদ্য। চাউলের অভাবের সময় যে সব 
প্রদেশ হইতে গম আঁনয়া খাদ্যের ঘাটাত পূরণের চেষ্টা কাঁরয়াছিলাম, 
এখন সেই সব প্রদেশে গম িরাইয়া দিতে হইবে। গমের ফসল উাঠিবার 
এখনও কমপক্ষে তিন-চার মাস দেরি। ইহার মধ্যে ঝড়, ।শলাবৃম্চ ও 

না জান কত বিপদ আকাশ হইতে আসিতে পারে। বিদেশ হইতে, 
বিশেষত আমোরকা হইতে গম পাওয়ার যে আশা ছিল তাহা পূর্ণ 
হইল না, তাহার কারণ সেখানে জাহাজের ডকের আর কয়লাখাঁনর মজুরদের 
হরতাল। সেজন্য গমের ঘাট্টাতি থাঁকিয়াই 'গয়াছে। ঈশ্বর যে উপায়ে 
চাউলের সঙ্কট দূর কাঁরয়া দিলেন, আশা হয় সেইভাবেই গম-সঙ্কটেও 
শতাঁনই ব্রাণ কাঁরবেন। . | 

অজ্পাদনের আভজ্ঞতায় আমার শ্বাস দূঢ়তর হইয়াছে যে ভারত- 
বর্ষের মত কীধিপ্রধান দেশকে আপনার খাদ্য আপনাকে উৎপন্ন কাঁরিতে 
হইবে। এজন্য বিদেশের ভরসায় থাকা কোন কাজের কথা নয়। সমস্যাঁট 
সহজ নয়। আমাদের লোকসংখ্যা বাড়িয়া চাঁলয়াছে। চাষের উপযুক্ত 
পাঁতিত জমি আর বড় একটা নাই। অনেক চাষ তো হইয়াই গিয়াছে। 
আগে পাঁচ-ছয় কোটি মণ চাউল বাহির হইতে আনাইতে হইত। এখন লোক 
বাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের প্রন্যয়াজনও বাঁড়য়াছে, ক্লমে আরও বাঁড়বে। 
এই ঘাটাতি পূরণের কাজ কাঁষ 'বিভাগের। আর একটা কথা হইল যে, 
আমাদের জনসাধারণ যে খাদ্য খায় তাহা তাহাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। 
এ খাদ্যে অনেক কিছ; জিনিসের অভাব আছে যে অভাবগুঁলি পূরণ করা 
দরকার। এইজন্য ভাত, রুট ছাড়া দুধ, মাছ, মাংস, তেল, ঘ, ফলমূল 
সব্জি ইত্যাঁদ সব কিছুই আঁধিক পাঁরমাণে উৎপন্ন করা দরকার। আমার 
এই দিকে বিশেষ উৎসাহ এবং কি ভাবে খাদ্য ব্যবস্থার উন্নাতি করা যায় 
তাহারই চেষ্টায় আম দিনরাত লাগয়া আছি। সরকার তো কেবল উপায় 
প্রদর্শন করিতে পরামর্শ দিতে, পথ বাতলাইয়া দিতে পারেন এবং এইভাবে 
অজ্পবিস্তর সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু এই কাজ জনসাধারণের। 
আমাদের জনসাধারণের প্রধান কাজ কৃঁষকর্ম। তাহাদিগকেই এই ভার 
সামলাইতে হইবে । কি ভাবে এই কাজ তাহারা ভালরূপে কাঁরিবে তাহারই 
জন্য সহায়তা সরকারকে কারতে হইবে। কাঁষ বিভাগের মুখ্য হিসাবে 
আমার এই সমস্যায় জবাবাদহি আছে। কর্মচারীরা সকলেই সাহায্য 
করিতেছেন কিন্তু কাজাঁট এত বিরাট ও ব্যাপক যে প্রায় চারি মাস পরেও 
বলিতে পারিতেছি না যে আমরা এতদূর করিয়াছি, আরও এতদূর পর্য্ত 
কারতে পারব। এই সঙ্ফট মোচনের কাজে জনসাধারণও প্রচুর সহায়তা 
কারয়াছে। আমার আবেদনের ফলে হাজার হাজার লোক.তাহাদের খোরাক 
কম করিয়াছে । তাহারা মাঝে মাঝে উপবাস কারয়া অন্ন বাঁচাইবে সংকল্প 



কাঁরয়াছে এবং অন্য নানা উপায়ে সাহায্য করিয়াছে। আমার আশা আছে 
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারেও তাহারা আমার সহায় হইবে। 

লর্ড ওয়াভেল বরাবরই চেষ্টায় ছিলেন, যেন মুসালম লীগ অন্তর্বতর্ঁ 
সরকারে ও বিধান পাঁরষদে যোগ দেয়। আমাদের 'নয়োগের অল্প দিন 
পরেই তিনি মিঃ জমার সঙ্গে পন্রালাপ সুরু করিলেন এবং একটা সময় 
আসল যখন 'মঃ নেহেরুরও উহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা দরকার 
হইল। ভূপালের নবাব সাহেব হীঁতমধ্যে মধ্যস্থতা কাঁরলেন যে, কংগ্রেসের 
সঙ্গে মিঃ 'জিন্নার একটা বোঝাপড়া হউক। কিন্তু এই চেষ্টা বিফল হইল। 
শেষে মিঃ 'জন্না ঠিক কারলেন যে ভাইসরয়ের অনুমতিক্রমে, কংগ্রেসের 
সম্মতি বিনাই অন্তর্বতর্ঁ সরকারে নিজেদের প্রাতাঁনাধ পাঠাইবেন। 
আমরা তিনটি আসন খালি কাঁরয়া দিলাম আর পাঁচ জন মূসাঁলম লীগের 
সদস্য নিষুন্ত হইলেন। এই 'নয়োগের সম্বন্ধে দুই-চাঁরাট কথা 'লখিয়া 
রাখা খারাপ হইবে না। ১৯৪৬ সনের ১৬ই জুনের বন্তব্যের মধ্যে 
কোবনেট মিশন এবং ভাইসরয় উভয়েই বলিয়াছিলেন যে এই অন্তকলিশন 
সরকারে তাহারাই যাইতে পারবে যাহারা ১৬ই মের প্রস্তাব মানিয়া লইয়া- 
ছল এবং তখন যাঁদ দুই পক্ষেরই ইহাতে সম্মাত পাওয়া যাইত তখন দুই 
পক্ষ হইতে সদস্য লইয়া অন্তক্লীন সরকার গঠন করা যাইত। এঁ সময় 
কংগ্রেস রাজী ছিল না বাঁলয়াই সরকার গাঁঠত হয় নাই। ইহাতেই রুজ্ট 
৮৮৯০৮০৮০ 
কারয়া নবে। 
এনিালা বানা নিন্রাদর রানির রত 

চাঁহলেন তখন প্রশ্ন হইল যে লীগ ১৬ই মের প্রস্তাবে স্বীকৃতি ?দয়াছে 
কি দেয় নাই। স্বীকার কাঁরয়া নিলে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে উ'হারা 
বিধান পাঁরষদে যাইবেন ও পাঁরষদের কাজ সম্পূর্ণ কীরবেন। আমাদের 
প্রশ্নের উত্তরে লর্ড ওয়াভেল আমাঁদগকে আশ্বাস "দয়া বলিলেন যে 1তাঁন 
লীগকে স্পম্টই জানাইয়াছেন যে অন্তকলিীন সরকারে যোগ দেওয়ার অর্থ 
১৬ই মের প্রস্তাব মাঁনয়া লওয়া। 

দ্বিতীয়, কথা হইল, অন্তক্লীন সরকারে যাইবার আগে আমরা ঠিক 
কাঁরয়া নিয়াছিলাম যে কোবিনেটের সদস্য হইয়া আমরা সকলে "মাঁলয়া 
মাশয়া কাজ কাঁরব। ইহার তাৎপর্য এই যে প্রত্যেক মন্দীর বিভাগীয় 
কাজের জন্য সমগ্র কেবিনেটের দায়িত্ব থাঁকবে এবং যাঁদ কোন এক কারণে 
একজন মল্লীকে পদত্যাগ কাঁরতে হয় তবে সমগ্র মল্লিসভা পদত্যাগ কাঁরবে। 
ইহার ফলে কেহ 'নজের মা্জ বা ইচ্ছানুসারে চলবেন না, সকলে একমত 
হইয়া কাজ কাঁরবে এবং একে অপরের 'বিরুদ্ধাচরণ .করিবে না। আমরা 
তো এই নীতি অনুসারে কাজ আরম্ভ করিয়া ?দয়াছিলাম। আমাদের মনে 



শশা লশতআক 

আত্মকথা 

হইবে এবং কৌঁবনেটের কাজে ভাইসরয়ের হস্তক্ষেপ করার অবকাশ কমই 
মালবে। কারণ এই নীতিতে একের কাজে হস্তক্ষেপের অর্থ হইবে 
সকলেরই কাজে হস্তক্ষেপ করা এবং তাহাতে মন্লিসভা ভাঁঙ্গয়া যাইতে 
পারে। 

.. আগে তো একাঁজাকিউাঁটভ কাউীন্সিলের সদস্যগণ পৃথক পৃথক ভাবে 
নিষ্স্ত হইতেন। একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক ছিল কেবল ভাইসরয়ের 
মারফত, আর সেজন্য একের জন্য অন্যের পদত্যাগের কথাই উঠিত না। 
আমাদের নিয়োগের পর হইতেই একাকিউাটভ কাউন্সিল ও কাউন্সিলার 
নামের পাঁরবর্তে কেবিনেট ও কোবনেটের সদস্য নাম চালু হইল। যে সব 
কাগজপত্রে কাউন্সিলের নাম ছিল এঁ নাম কাটিয়া কেবিনেট লেখা 'হইল। 
আমাদের াজেদের কাজকর্মও এইভাবে চাঁলতে লাগল । আমরা সব 
কয়জন মন্ত্রী সন্ধ্যা পাঁচটার পর নিজেদের ব্যবস্থামত এক জায়গায় মিলিত 
হইয়া যে যাহার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া আলোচনা কাঁরতাম। 
লীগ দল কেবিনেটে আসার পরও আমাদের কাজ এইভাবেই চাঁলবে আমাদের 
আশা ছিল। কিন্তু তাহা হইল না। 

লগ দল আসিয়াই কিন্তু এই ব্যবস্থা নাকচ করিয়া দিলেন। বাললেন, 
তাঁহাদের পক্ষ হইতে কখনই ১৬ই মের প্রস্তাবের অস্বীকীতিকে প্রত্যাহার 
করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই এবং অন্তক্লীন সরকারের সদস্যগণ 
কোঁবনেটের মত কাজ কাঁরবে এমন কথাও তাহারা মানয়া লন নাই। 
উত্হাদের মতে একজিকিউটিভ কাউন্সিল যেমন কাজ করিতেছিল তেমনই 
থাঁকবে। পাঁণ্ডত নেহের যখন লগ দলকে আমাদের কোঁবনেটের সন্ধ্যা- 
কালীন ঘরোয়া বৈঠকে আহ্বান করিলেন, উহারা সেই 'নমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান 

'। তখন অবস্থা দাঁড়াইল যে ভাইসরয়ের উপাঁস্থাতিতে যাঁদ 
কেবিনেটের কোন বিশেষ বৈঠক হয় তবেই কেবল আমরা দুই দল মিলিত 
হই এবং তখন যে সব বিষয় উপস্থাঁপত হয় তাহারই সম্বন্ধে আলাপ- 
আলোচনা চলে। 

এঁদকে তো অন্তকাঁলীন সরকারের কাজ এইভাবে চাঁলতোছল, অপর- 

গেল। বোম্বাই, প্রয়াগ, ঢাকা ইত্যাঁদ নানা জায়গায় ছোরাছরি চাঁলতে 
লাগিল আর ফলে বহ নিদেষি পথচারী লোক মারা পাঁড়তে লাগিল। 

বিহারের অনেক লোক কালকাতায় বাস করে। তাহাদের অনেকে কাঁলকাতার 

দাঙ্গায় মারা পাঁড়ল, এবং অন্যভাবে নাকাল হইল। যাহারা পলাইয়া দেশে 

ফারল তাহারা নিজেদের ও পরের দুঃখের কাহনী শহনাইতে লাগিল। 
ফলে বিহারবাসীর মধ্যে বিশেষ চাণ্ল্য দেখা দিল। মজঃফরপুর জিলার 



পারশিম্ট ৮০৫ 

বেনীবাদ গ্রামে এক উড়ো খবর আসিল যে সেখানে একজন মুসলমান 
কালকাতা হইতে একজন হিন্দু মেয়েকে জোর করিয়া ধাঁরয়া আনিয়াছে। 
এই খবরে এক দল 'হন্দু এ গ্রামে গিয়া জনকয়েক মুসলমানকে মারিয়া 
ফেলে আর জনকতক মুসলমানের ঘর জবালাইয়া দেয়। খবর পাইয়া 
সরকার এ গ্রামের লোকদের উপর জুলুম জবরদস্তি কাঁরয়া বহু লোককে 
গ্রেপ্তার করেন ও সমগ্র গ্রামের উপর জাঁরমানা ধার্য করেন। এই ঘটনার 
খবর পাইয়া মুসলমানদের মধ্যে অশান্তির উদ্রেক হইল। কয়েকাঁদনের 
মধ্যে জোর খবর আসিল যে নোয়াখাঁল এবং 'ন্রপুরায়, যেখানে মুসলমানেরা 
সংখ্যায় বেশি, মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর অত্যাচার সুরু কাঁরয়াছে। 
নহ লোক মারয়াছে, হিন্দুর গ্রামের পর গ্রাম জবালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, 
হাজার হাজার 'হন্দুকে জোর জবরদস্তি করিয়া মুসলমান করা হইয়াছে। 
বহু হন্দু মেয়েদের জোর করিয়া তাহারা 'বিবাহ কাঁরয়াছে, অনেককে 
লূকাইয়া রাখা হইয়াছে বা অন্যত্র পাঠাইয়া 'দিয়াছে। এই দুই জেলার 
অনেক জায়গার সম্বন্ধেই এই বিবরণ শোনা গেল। প্রথমে তো এই অবস্থা 
কতদূর পর্যন্ত ছড়াইয়াছে তাহার সাঁঠক বিবরণ পাওয়া যাইতোছল না। 
হাজার হাজার হিন্দ; ঘর-দুয়ার ছাঁড়য়া অথবা ল:ুউপাঠ ও আগুনে 
নর্বস্বান্ত হইবার পর পলাইয়া সহরের 1দকে বা অন্যন্র আশ্রয়ের জন্য 
গেল। এ এলাকায় 'হন্দ; মান্রেরই যাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল কারণ 
দমগ্র অণ্ুলাটর উপরেই মাঁসক কর ধার্য করা হইয়াছে। শুনা যাইতে 
লাগিল যে সেখানকার সরকার বিপ্লব দমনের জন্য যথেষ্ট উচিত ব্যবস্থা 
কারতেছেন না এরূপ আভিযোগ শুনা যাইতে লাগল এবং যেমন কাঁল- 
কাতায় দাঙ্গাকারীরা যথেচ্ছ আচরণ কারতেছিল প্রাতরোধ হয় নাই সেই- 
রূপই এখানেও চলিতেছে । বেশ কয়েক দন ধাঁরয়া এই ব্যাপার চাঁলল। 
এখানকার আর কলিকাতার কাণ্ডের মধ্যে বড় এক তফাৎ ছিল, কালিকাতায় 
সংখ্যায় অনেক বোৌঁশ। এইজন্য গোড়ার দিকে হিন্দ অনেক মারলেও পরে 

তাহারা নিজেদের বাঁচিবার জন্য জোর ব্যবস্থা করিয়া লয়। কিন্তু নোয়াখালি 
ও ন্রিপূরায় তাহা সম্ভব হইল না কারণ সেখানে হিন্দুরা সংখ্যায় খুব কম 

ও শান্তুতিও ক্ষীণ। এই সব ঘটনার 'ববরণ দেশময় ছড়াইয়া পাঁড়ল এবং 
চতুর্দিকে হিন্দুরা বড়ই রুদ্ধ হইয়া ডাঠল। 

এই ঘটনাবলীর ফলে 'হন্দুদের মনে প্রাতশোধের ভাবনা জাঁগয়া 

উঠল। অন্যাঁদকে মুসালম লীগের নেতাগণ আর সংবাদপন্রগ্ীল দিনের 

পর ধদন 'ব্ষ উদ্গণরণ কাঁরয়া হিন্দুদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত কারবার মত 

আহ্হানবাণণ প্রচার করিতে লাগিল। পাঁণ্ডত জওয়াহরলালজী সরকারের 

মন্ত্র হিসাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঁরদর্শনে গিয়াছিলেন। এখানকার 
সরকারী জখম বিভাগ সরাসার ভাইসরয়ের অধঈনে থাঁকয়া কাজ 
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কারতোছল। শুনা যাইতেছে, 'িপরাত প্রচারের দর্ণ এ প্রদেশের কোন 
কোন জায়গায় জনসাধারণকে এমন উত্তেজিত করা হইয়াছে যে জনকতক 
লোক পাণ্ডিতজীর আর বাদশা খাঁর সঙ্গে কেবল দদ্ববিহারই করে নাই, 
অন্যায় অত্যাচার কাঁরয়াছে। এক জায়গায় তো এমন জোর দাঙ্গা হইয়াছে 

যে লোকে কোনমতে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছে। বাদশা খাঁর হাতে এমন জোর 
চোট লাগে যে একটা হাড় ভাঁঙ্গয়া যায় আর মাস ভর হাত বাঁধয়া 
রাখতে হয়। কিন্তু এই সব দর্ঘটনা সত্তেও বাঁলতে হয় যে পাণ্ডিতজীর 
ওখানে ঘাওয়াটা ভাল হইয়াছে এবং সেখানকার লোকে তাঁহাকে সাদর 
অভ্যর্থনা জানাইয়াছে- তাহাদের আনন্দ ও প্রীতির পাঁরচয় 'দয়াছে। 
হিন্দুদের উপর ইহার প্রাতিক্লিয়া ভালই হইল। উহারা বেশ বুঝল যে, 
মূসালম লীগ ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলাইয়া 'হন্দুদের চাঁপয়া রাখতে 
চায় এবং এতদিন তাহাই করিতেছে । 

বিহারে দারুণ দাঙ্গা বাঁধয়াছে। কয়েকাঁট জায়গায় ছোটখাটো ঘটনাকে 

পাটনা জিলার কয়েক জায়গায় অনেক মুসলমান মারা গিয়াছে, অনেকে;। 
ঘরে আগুন লাগান হইয়াছে, এবং অন্য নানাভাবে উৎপাত ও 'নষ্ঠ,র 
আচরণ করা হইয়াছে । এই আগুন মুঙ্গের ও গয়া জেলার বহু স্থান 
গিয়া পেশছিয়াছে। প্রথম আরম্ভ হয় ছাপরা 'জিলার কয়েকটি সহরে, 
পরে কয়েকটি গ্রামেও বহু মুসলমান নিহত হয়। "দিল্লীতে এই দুর্ঘটনার 
খবর পেশছিল। পণ্ডিত জওয়াহরলাল ও সদরি বল্পভভাই বাংলা দেশের 
অবস্থা দেখতে কলিকাতা 'গিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে তাঁহারা পাটনাঞ 
আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মিঃ লিয়াকত আলি এবং সদরি 'নস্তারও 
ছিলেন। উ'হারাও পাটনায় নামলেন। কাজ থাকায় সর্দার বল্পভভাই আর 
মিঃ লিয়াকত আল দিল্লী ফিরিয়া গেলেন কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু এবং 
সদরি নিস্তার 'বহারে রাহিয়া গেলেন। আমও প্লেনে এখানে আবসিলাঙ্ক 
আমাদের মল্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যগণ খুব তৎপরতার সাঁহত ছুটাছুটি কারণে 
লাগিলেন এবং পুলিশের সাহায্যে যেখানে যেখানে সম্ভব বিপ্লব দমনে 
চেষ্টা কারতে লাগলেন। সেনাবিভাগ্ের সহায়তাও চাওয়' হয় কিন্তু তাহ। 

পাইতে কিছ দোর হইল। পশ্ডিত জওয়াহরলাল এবং আম দৌড়ধাপ 
কাঁরতে লাগিলাম। ও'দকে গান্ধীজীর কানেও খবর পেশছিল, এবং তান 
ঘোষণা কারলেন যে বিহারের দাঙ্গা না থামিলে তিনি আমরণ অনশন 
আরম্ভ করিবেন। গ্ান্ধীজী তখন নোয়াখালিতে। 'হন্দ?ু-মুসলমানের 

মধ্যে সদ্ভাব আবার স্থাপন করার চেষ্টায় রত। সেখান হইতে এই ঘোষণ। 
কারলেন। ফলে বিহারের দাঙ্গা সহজেই তখন বন্ধ হইল। কিন্তু যাহা 
ঘাঁটয়াছল তাহা যেমন-ভয়ঙ্কর তেমাঁন 'িরাট। কত লোক মারা গিয়াছে 
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তাহার ঠিক সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই কিন্তু হাজার হাজারে মরিয়াছে 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মুসাঁলম লীগের সদস্যগণ অবশ্য আতরাঞ্জত 
কাঁরয়া বাঁলতে লাগিল এবং মিঃ জিন্না ঘোষণা কাঁরলেন যে হাজার ন্রিশের 
মত লোক মারা গিয়াছে । ইহা সম্পূর্ণ ভুল, আমার মনে হয় এই সংখ্যার 
দশ ভাগের এক ভাগ হইবে। অবশ্য সংখ্যা যাহাই হউক, কাজটা যে অত্যন্ত 
নিষ্ভর ও গাঁহ্ত হইয়াছে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং ইহাতে 
হন্দুদের নিতান্তই লঁজ্জত হওয়া উচিত। আপোষে 'মালয়া মাঁশয়া 
থাকিবার চেম্টার পথে ইহা এক বড় অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। এই দাঙ্গার 
মূলে ছিল হাজার হাজার মুসলমানের ?নজ নিজ জায়গা ছাঁড়য়া নিরাপদ 
ও সঃরাক্ষত মনে করিয়া সহরে চাঁলয়া আসিয়াছে । উহাদের থাকবার ও 
খাইবার সুব্যবস্থার চেষ্টা সরকার করিতেছে ও মুসলিম লাগের পক্ষ 
হইতেও বহু কর্মাঁ এই সব জায়গায় আঁসয়া জড়ো হইয়াছে। দাঙ্গা তো 
[দিন কয়েকের মধ্যেই কন্ধ হইল 'কন্তু ইহার ফল এখনও চোখের সম্মুখে 
দেখা যাইতেছে, এবং আরও দীর্ঘ দিন থাঁকবে। 

এই ধরনের আরেকটি ঘটনা হইয়া গেল মণরাট জেলার গড় মন্তে*বরের 
হমলার সময়। সেইখানেও বহ মুসলমান মারা যায় এবং পরে তাহারা 
[হন্দুদের উপর জোর প্রাতিশোধ লয়। এই সময় আরেক খবর পাওয়া গেল 
যে সাঁমান্ত প্রদেশের হাজারা জিলায় 'হন্দুদের উপর অত্যাচার সুরু 
. হইয়াছে । একাধক সহরে কম বোশ ছোরা লইয়া মারামার কাটাকাটি 
চালয়াছে। এক ভয়ঙ্কর পারস্থিতি। 

এই বৎসর মীরাটে কংগ্রেসের আধবেশন হইবার কথা ছিল। গড় 

 ম্য্তে*্বরের ঘটনায় সন্দেহ হইতে লাগিল সেখানে কংগ্রেস হইতে পাঁরবে 
কিঃ কিন্তু অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আসল এবং কংগ্রেসের জলসা হইল। 
যে সমারোহ হওয়ার কথা ছিল, তাহা হইল না। কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে 
।)ষে প্রদর্শনী হইবার কথা ছিল তাহা হইল না, অন্য অনেক প্রতিষ্ঠান এ 
৷ সময় সভার আয়োজন করিয়াছিলেন, সেসবও হইল না। কংগ্রেসর আধ- 
সবেশনেও শুধু প্রাতানাধদের আসতে দেওয়া হইল, দর্শকদের আসা বন্ধ 
..করা হইল। অবশ্য এত সত্বত্ত কিছ; সমারোহ হইল এবং অগ্প বিস্তর 
, দর্শকও যোগ দিল। আচার্য কৃপালনীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের কাজ সমম্ঠ- 

রণ 

-ভাবে শেষ হইল। দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইল। এক প্রস্তাব 
ছিল, ভারতবর্ষে প্রজাতন্দর (:9000110) কায়েম করা হউক, আর দ্বিতীয় 
প্রস্তাবে বিধান পাঁরষদকে বিধানসম্বন্ধীয় নির্দেশ দেওয়া হইল। 

আম দিল্লী হইতেই মীরাট গিয়াছিলাম। সেখান হইতে 'ফাঁরয়াই 
শহানলাম ইংলশ্ডের মীল্রস্ভা কংগ্রেসের নেতা পণ্ডিত জওয়াহরলাল ও 
সদরি ঝক্ল্লভভাইকে, শিখ নেতা সদরি বলদেও সিংকে এবং লীগের নেতা মিঃ 
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'জন্না ও মিঃ লিয়াকত আলিকে আমন্্রণ করিয়াছেন। আমাদের এই 
আমন্্রণের কারণ বুঝা গেল না, কারণ আমরা তো ১৬ই মের প্রস্তাব 
অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিয়াই ীদয়াছি। কেবল লগ নিজের অস্বীকাতির 
সিদ্ধান্ত এখনো বদলায় নাই। ' বিধান পাঁরষদের আঁধবেশনের সময় হইয়া 
আসল কারণ পহেলা ডিসেম্বর হইতে আঁধবেশন আরম্ভ হইবে এই 
প্রস্তাব ২৩শে নভেম্বর পেশ করা হইয়াছে । আমাদের পক্ষ হইতে বলা 
হইল যে আমরা তো এখানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন দেখতেছি না কারণ 
১৬ই মের প্রস্তাবের তাৎপর্য সম্বন্ধে বল।তের মীল্প্রসভার সঙ্গে আমাদের 
যে মতভেদ তাহা তো এ মান্তরসভার জানাই আছে, বিলাতে গেলে উহাতে 
ক পার্থক্য ঘাঁটবেঃ অবশ্য ইহা সত্তেও যাঁদ ডাকা হয় তবে আমরা 
যাইব। প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটাঁলর তার আসল, অবশ্যই আসন, ১লা 
ডিসেম্বর 'বধান পাঁরষদের কাজ আরম্ভ হওয়ার আগেই 'ফাঁরয়া যাইবেন। 
লগ তো আগে যাইঘেন বাঁলয়াই ঠিক কাঁরয়াঁছল, কিন্তু যেই মিঃ জন্নার 
মনে হইল যে কংগ্রেসকে কিছ আশবাস দেওয়া হইয়াছে অমাঁন তান 
বিলাত ঘাইতে অস্বীকার করিয়া বাঁসলেন। তান তখন করাচিতে। 
ভাইসরয় সেখানে চলিয়া গেলেন এবং দুইজনের মধ্যে কিছু কথাবাতা 
হইল। তখন 'তাঁন যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তখন পণ্ডিত জওয়াহরলাল, 
সদরি বলদেও সং 'িঃ 'জিন্না আর মিঃ লিয়াকত আলি আকাশ পথে 
ইংলন্ডে গেলেন। 

কোঁবিনেট মিশন ও ভাইসরয় বারবার আশ্বাস 'দিয়াছিলেন যে ১৬ই 
মের প্রস্তাবের কোন পাঁরবর্তন বা পারবর্ধন হইবে না। কিন্তু এখন 
তাঁহারা উহার পাঁরবর্তন ও পাঁরবর্ধন দুইই কাঁরলেন, শুধু তাহাই নয় 
উহাতে আগেকার বন্তব্যের সঙ্গে কিছু নৃতন কথা জুড়িয়া দলেন অথচ 
বলা হইল যে বিশেষ কিছু অদল-বদল করা হয় নাই, শুধু বন্তব্যের অর্থ 
একট; স্পম্টতর করা হইল। এইবার লন্ডনে যে আলোচনা হইল তাহার 
ফল যখন ৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ তারিখে জানা গেল তাহাতেই দেখা গেল 
অনেক অদল-বদল আছে, অনেক নূতন কথাও আছে। এই বিষয়ে 
1ববেচনার জন্য 'নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর এক বিশেষ আঁধবেশন ডাকা 
হইল। 

আগে বাঁলয়াছি যে ৯ই ডিসেম্বর বিধান পরিষদের বৈঠক বাঁসবে 'স্থর 
হইয়াছিল, সেই মর্মে সদস্যদের কাছে 'নমন্ত্রণপন্রও চলিয়া গিয়াছিল। 
এজন্য এ আঁধবেশন তো করা হইল। এ বৈঠকের জন্য কেন্দ্রীয় আইন 

সভার চত্বরের এক অংশ, যেই অংশে পুস্তকালয়াট ছিল, খুব সুন্দরভাবে 
সাজাইয়া আঁধিবেশনের জন্য জায়গা করা হইল। এই সব দালানে কথা 
রাঁললে স্বভাবিতই কথার প্রাতিধাঁন হয়, সেজন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা 
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হইল যেন সদস্যদের কথাগাল প্রাতধৰনিত না হয়। এজন্য নানার্প 
বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সদস্যদের ঠান্ডা না লাগে সেজন্য ঘরাট 
-গররম রাখার বন্দোবস্ত হইয়াছে । এইভাবে এ ঘরে ৯ই ডসেম্বর হইতে, 
াবধান পারষদের কাজ আরম্ভ হইল। 

এখন প্রথম প্রশ্ন উীঠল যে, যতক্ষণ স্থায়ী সভাপাত 'নর্বাচটত না 
হইতেছে ততক্ষণ পাঁরষদের কাজ পাঁরচালনা কে কারবেন? ঠিক হইল, 
সভ্যদের মধ্যে যাঁন বয়োজ্যেন্ঠ 'তানই সভাপাঁত হইবেন। দেখা গেল, 
আমাদের ?বহারের ডঃ সাচ্চদানন্দ ?সংহ সর্বাপেক্ষা বয়সে বড়। হীন, স্যর 
হারাঁসং গোড়, আর শ্রীপ্রকাশমূ্ তিনজনেরই বয়স প্রায় কাছাকাছি, তবু 
ডাঃ সিংহই সকলের বড়। সেজন্য 'তানই সভাপতির পদ গ্রহণ কারলেন 
এবং স্থায়ী সভাপাতির 'নবচিন না হওয়া পর্যন্ত দন দুই-তিন খুব 
দক্ষতার সহিত কাজ পাঁরচালনা কারলেন। 

তখন প্রশ্ন হইল, স্থায়ণ সভাপাতি কাহাকে করা যায়। উপরে বাঁলয়াছ 
যে অন্তর্বতর্ঁট সরকারে আমাদের নিয়োগের আগেই কথা হইয়াছল যে 
আমাকে এই কাজের জন্য অন্তর্বতরঁ সরকারে পাঠান হইবে না, এই পদের 
জন্য রাখা হইবে। পরে অবশ্য সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া আমাকে 
সরকারে পাঠান হয়। বলাত যাইবার আগেই পণ্ডিতজীী আমাদের সঙ্গে 
এ 'বষয়ে আলোচনা কারয়াছলেন। ঠিক হইয়াঁছল যে কংগ্রেসের বাঁহরে 
কোন যোগ্য ব্যান্তকে এই পদের জন্য 'নর্কচন করা ভাল হইবে। স্যার 
গোপালস্বামী আয়ে্গারের নামও হইয়াছল হীন সুযোগ্য এবং মহানূভব 
বাক্ত এবং এই কাজে আন্তারকতা আছে। ইনি কংগ্রেসের সভ্য নন, যাঁদও 
ইহার নিরবাচনে কংগ্রেস ইহাকে সাহায্য করিয়াছে। পাঁরষদের সভাপাঁত 
পদের জন্য লোক আসিতে লাগলেন তখন পাঁরষদের সদস্যরা আমাকে 

পদটি 'দবেন স্থির করিলেন। মদস্যরা তো 'নজেদের মধ্যে পরামর্শ 
করিয়াছিলেন, এখন দৌখলেন বাঁহরেও বহু লোকের ইহাই ইচ্ছা । আম 
আগে এবিষয়ে কিছ জানতাম না, ?কন্তু একে একে অনেক সদস্য আমার 
কাছে এবং আম যেন এই পদটি গ্রহণ করিতে রাজী হই সেজন্য জোর 
অনুরোধ জানাইলেন। আম পাঁড়লাম বিপদে_যে দুহাঁট বিভাগের ভার 
আমার উপর আছে তাহাই আমার পক্ষে যথেস্ট। তাহার সঙ্গে আবার এই 
কাজ চালানো “নিতান্তই কঠিন হইবে। এই ভাবয়া আম প্রথমে এ পদ 
গ্রহণ কারতে অস্বীকার করিলাম। ওয়ার্কৎ কাঁমাটতে যখন এই বিষয়াঁট 
উঠিল, তখন আম বাঁললাম যে এই পদ যাঁদ আমাকে লইতে হয় তবে 
অন্তকলিশন সরকারের দায়িত্ব হইতে আমাকে ম্দান্ত দেওয়া হউক। কেহ 
রাজ হইলেন না। পরিষদের সদস্যগণ ধাঁরয়াই লইয়াছিলেন যে আমাকেই 
এই ভারটি দেওয়া হইবে। অবশেষে নাচার হইয়া ভয়ে ভয়ে আম ভার 
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গ্রহণে স্বাকৃত হইলাম। আমার নাম পেশ করা হইল এবং সর্বসম্মতিক্রমে 
আমি নির্বাচিত হইলাম। আমাদের ধন্যবাদ দিবার সময় লোকে আমার 
সম্বন্ধে অনেক কিছ বলিলেন। কিন্তু আম তো এই দায়িত্বের ভারে দ'ময়া 
গেলাম। এখনও আমার সেই অবস্থা । এঁদকে দিন কয়েক ধারয়া বৈঠক 
চলিতেছে। কোনও রকমে কাজ চালাইতেছি; তবে এখন পর্যন্ত বিশেষ 
কোন বিরোধিতা বা জটিল প্রশ্ন ওঠে নাই। দেখা যাক, ভাবিষ্যতে কি হয়। 
ঈবরই. চালাইয়া লইবেন। 

উপরে বলিয়াছি যে, ৬ই ডিসেম্বরের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য 
নিখিল ভারত কমমাটর এক সভা ডাকা হইয়াছে। পাঁচ ও ছয়ই জানূয়ার 
এ সভার অধিবেশন হয় আর ঠিক হয় যে ১৬ই মের প্রস্তাবের যে অর্থ 
৬ই ডিসেম্বরের প্রস্তাবের মধ্যে করা হইয়াছে সেই অনুসারেই কাজ করা 
হউক। তবে হ্যাঁ, কোন প্রদেশ বা অঞ্চলের সঙ্গে জোর-জবরদাঁদ্ত আমরা 
বরদাস্ত কারব না এবং কোনখানে যাঁদ এ রকম কিছু হয় তবে তাহার 
প্রাতিরোধের জন্য আমরা যাহা উচিত মনে করিব তাহাই করিব। দেখা 
যাক, তাহাতেও মুসলিম লীগ বিধান পাঁরষদে যোগ দেয় কিনা। উহাদের 
অথবা বৃটিশ গভর্নমেন্টের এখন কংগ্রেসের সঙ্গে ১৬ই মের প্রস্তাব 
সম্বন্ধে কোনও অভিযোগ থাকিতে পারে না। তবে দেখা যাক উহারা কি করে। 

এঁদকে তো বিধান পারষদের বৈঠক চলিতেছে, অপর দিকে আম 
আগেই কাশী হিন্দু বিম্বাবদ্যালয়ের সমাবর্তন অভিভাষণ দিব বলিয়া 
প্রাতশ্রাত ছিলাম। সেজন্য ১৫ই ডিসেম্বর সেখানে যাইতে হইল। আকাশ 
পথে পণ্ডিত জওয়াহরলালের সঙ্গে সেখানে গেলাম। উহাকে ডক্টর উপাধি 
দেওয়া হইল আর আমি দীক্ষান্তে বন্তুতা দিলাম। "হন্দ; বিশ্বাবদ্যালয়ের 
এই কুঁড়ি বংসর চলিতেছে । প্রারম্ভে পাঁণ্ডিত মালব্যজীর তো মত ছিল 
যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হন্দীর মাধ্যমেই শিক্ষা দান করা হইবে। কিন্ত 
'বিশ্বাবদ্যালয় স্থাপনের সময় পাঁরাস্থাতি এমন হইল যে এই মতের 
পারবর্তন করিয়া ইংরেজী ভাষাকেই মাধ্যম করিতে হইল। নাগপুরের 
নূতন বি্ববিদ্যালয় কিন্তু হিন্দী ও মারাঠী এই দুই ভাষাকে শিক্ষার 
মাধ্যম করিয়াছিলেন। 'হন্দ্ বিশ্বাবদ্যালয়ের এই নাটকে বহু লোকে নিন্দা 
কাঁরতে লাগিল। উহার রজত জয়ন্তীর সময়ে মহাত্মা গান্ধীজীও 'হন্দীর 
অভাব আর ইংরেজর প্রাচ্য দেখিয়া নিন্দা করেন। আমার অভিভাষণে 
আম ইহার উপরে জোর দিয়াছলাম আর বাঁলয়াছলাম যে এখন আর 
ইহার পক্ষে কোন যান্তিই খাটে না কারণ এখন হিন্দীতে যথেম্ট পাঠ্য- 
পৃস্তক লেখা হইয়াছে আর যাহা যাহা নাই তাহাও সহজেই 'লিখাইয়া 
লওয়া যায়। আমার এমনও মনে হয় যে জনসাধারণও উহা পছন্দ করে। 
জানি না, কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে মনোভাব কি। 
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'এইবারের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের একাট বিশেষ গুরুত্ব 
ছিল। এই 'বিশ্বাবদ্যালয়ের ম্রষ্টা, কতাঁ-ধতাঁ মহামান্য মদনমোহন মালব্যজনর 
সবেমান্র দেহাবসান হইয়াছে । এই একজন মহান কর্মবীর যোগী পৃথিবী 
হইতে চাঁলয়া িয়াছেন। এই বিশ্বাবদ্যালয় চিরাঁদন তাঁহার স্মৃতি বহন 
কাঁরবে। আবার স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রয়াসের মধ্যেও তাঁহার দানের পারমাণ 
অল্প নয়। 'তাঁন তিন বার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং মতভেদ 
সত্বেও কংগ্রেসকে কখনও ত্যাগ করেন নাই। যখনই কংগ্রেস কোন কিন 
সমস্যায় পাঁড়য়াছে, তিনি অদম্য উৎসাহে কংগ্রেসের সহায়তা কাঁরয়াছেন। 

হন্দু মহাসভার তো তান এক রকম জন্মদাতা আর প্রাণই ছিলেন 
বলা যায়। ধর্মের অভ্যুদয়ের জন্য তিনি হিন্দুদের যে সেবা কাঁরয়াছেন 
তাহার বর্ণনা করা যায় না। দেশ সেবকদের জন্য প্রেম আর সদয় ব্যবহার 

তাঁহার স্বভাবের মধ্যেই নাহত ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে দেশে এক প্রকার 
শৃন্যতায় ছাইয়া গিয়াছে। তাঁহার শেষ দিনগুলি এক বিপাত্তর জন্য 
দুঃখপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল.। জ্যেন্ঠ পূত্র রমাকান্ত মালব্যর মৃত্যুর আঘাতে 
স্বাভাবকভাবে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল, িস্তু দেশকে তান একাদিনের 
জন্যও ভোলেন নাই, দেশ স্বাধীনতা পাইতে চলিয়াছে তাহাতে আনন্দ 

আর বতমান পাঁরাস্থাতিতে দুঃখবোধ দুইই 'ছিল। তাঁহার জীবন হইতে 
চট জলি বানরের ভাগিনা উনি 
প্রদর্শক হইয়া থাঁকবে। 

বিহারের এইরূপ অপূরণীয় কষা হইয়াছিল পৃজনীয় কাবু ব্রজ- 
কিশোর প্রসাদের মৃত্যুতে । ইদানীং স্বাস্থ্য ভঙ্গের জন্য বৎসর কয়েক 
তন সার্বজনীন কাজে যোগ দিতে অসমর্থ হইয়া পাঁড়য়াছলেন, আর 
দেশ তাঁহার সেবায় বণ্চিত হইয়াছিল। কিন্তু তানি এতাঁদন যেভাবে দেশের 
সেবা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া আর তাঁহার অভাবে যে ক্ষত হইল 
তাহার জন্য ব্যথিত হয় নাই এমন লোক বিহারে ছিল না। আমার পক্ষে 
তো ইহা প্রচণ্ড আঘাত। সেই তাক্ষ বদ্ধ, আঁবচল দৃঢ়তা, তঁক্ষ! 
দূরদর্শিতা। সেই মহান্ ত্যাগশীন্ত আর নিঃস্পৃহতা, সেই অতুলন৭য় 
সনাম লইয়া বাঁচিবার সঙ্কল্প, সেই [নভীঁকতা, আর কোথায় দোঁখতে 
গাইব? আমরা বিহারবাসীরা যখন অবসর বিনোদনের সাধন হিসাবে 
অল্পক্ষণ্রে জন্য সময় দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে কারতে ছিলাম তখন "তানি 
আমাদের সম্মুখে অখণ্ড সেবার আদর্শ তুলিয়া ধাঁরলেন আর আমাদের 
মধ্যে অনেককে এই বলতে ব্রতী করিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে কখনও 

দর্বলতা আসিয়া পাঁড়লে তানি আপনার অটল “প্রাতজ্ঞা দ্বারা আমাদের 
অনুপ্রাণিত করিতেন আর কাজের শৈথিল্য ও অবসাদ হইতে আমাদের 
রক্ষা কারতেন। তিনি খন কিষাণের সেবাকাজ আরম্ভ করেন তখন 



৮৯৭* ও আত্মকথা 

নীলকরদের দরদান্ত প্রতাপ ছিল আর তাহাদের হইয়া কিছ; বলা নিরাপদ 
ছিল না। আম যেবার এপ্ট্রা্স পাশ কারলাম সেবারেই আম তাঁহার 
স্নেহের আধকারী হই আর আমার জীবনের প্রত্যেক গ্রৃত্বপূর্ণ সময়ে 
তিনি আমাকে চিরাঁদন কত না সাহাধ্য করিয়াছেন। পরে মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে 
তাঁহার কন্যার বিবাহ হওয়ায় তাঁহার সঙ্গে অন্য একটা সম্বন্ধও হইয়াছিল, 
কিন্তু সার্বজনীন কাজে তাহার জন্য কোনও প্রভেদ ঘটে নাই। ভাইয়ের মৃত্যুর 
পর তান একরকম ঘরের লোকেরই মত আমাদের পাঁরবারের সব কাজে 
সাহায্য কারতেন। রোগ আসিয়া বাধা না দলে এরকমই চাঁলিত। সেইজন্য 
দিল্লীতে বসিয়া তাঁহার মৃত্যু সংবাদে আমি গভীর দুঃখ অনুভব কারিলাম। 
মহাত্মাজী তাঁহার পত্রদের নিকট যে সান্তনাসূচক তার প্রেরণ করিয়াছলেন 
তাহা আমার পক্ষেও পরম সান্তনার কারণ হইল । মহাত্মাজী 'লাখিয়া- 
ছিলেন, তাঁহার শরীরের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহাতে মৃত্যু তাঁহার পক্ষে 
সুখেরই. কারণ, দুঃখের নয়, আর তাছাড়া আত্মা তো অমর। তাঁহার জন্য 
চিন্তা করা বৃথা । আর তাঁহার রোগযন্ত্রণা দেখিয়া ইদানীং যে কম্ট হইত, 
তাহা আর হইবে না। ঈশ্বরই তাঁহার পন্রদের সহায় হইবেন। 

তাঁহার শ্রাদ্ধের জন্য মৃত্যুঞঙ্জয়ের স্ব বিভাবতা দারভাঙ্গায় উহার মা 
ভাই যেখানে ছিলেন, সেখানে গেল। শ্রাদ্ধের পর স্ত্রীকে সেখানে রাখিয়া 
সে পাটনায় চালয়া গেল। দিন কয়েকের মধ্যেই, কি জান কি হইল, 
হঠাৎ এক-দুই 'দনের অসুখেই সে চাঁলয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় অসুখের 
খবর পাইয়াই দারভাঙ্গা যাওয়ার জন্য পাটনা হইতে রওয়ানা হয় কিন্তু 
পথেই সে স্ত্রীর দেহান্তের খবর পাইল। আ'ম বিহারের হিন্দঃ-মুসালম 
দ্রাঙ্গার খবর পাইয়া পাটনা যাইতেছিলাম, এমন সময় এই খবর আ'সল। 
আম সেইখানে চাঁলয়া গেলাম। শিশুদের কোলাহল, মেয়েদের কান্নাকাঁট 
শৃনিলাম। সৌঁদন মৃত্যুঞ্জয় দারভাঙ্গা িয়াছল। দুই দিন পরে সেখান 
হইতে দাহক্রিয়া করিয়া ফিরিয়া আসল । আম পাটনা 'জলার গ্রামে 
হিন্দ-মুসালম দাঙ্গা বন্ধ করিবার কাজে লাগিয়া থাকলাম । যেখানে এত 
বোশি লোক মারা গিয়াছে, এত সব ঘরে শোকের ক্রন্দন উঠ্িয়াছে, সেখানে 
নিজের শোক যেন লজ্জায় চাপা পাঁড়য়া গেল। অনেক ছ্টাছুটির ফলে 
আমি পাটনায় অসস্থ হইয়া পাঁড়লাম। এজন্য কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া 
যাইতে হইল। ইহার মধ্যে শ্রাদ্ধের কাজও শেষ হইল। 

দুই-এক মাসের মধ্যে অন্য এক শোকের কারণ উপাঁষ্থত হইল। দীর্ঘ- 
কাল রোগের পর শিশ প্রকাশ রাঁচিতে মারা গেল। রোগের প্রকোপ খুব 
বাড়লে আমাকে টেলিফোনযোগে দিল্লীতে খবর দেওয়া হইল, যাওয়ার 
জন্য তৈয়ার হইতোছি, এমন সময় খবর আসিল সে চাঁলয়া গিয়াছে । ইহা 
প্রচন্ড আঘাত। তাহার বড় ভাই মোহন বার বংসর পূ্বেঃডলিয়া গিয়া- 












